
 

AM\1097165RO.doc  PE584.116v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru transport și turism 
 

2015/2350(INI) 

30.6.2016 

AMENDAMENTELE 
1 - 122 

Proiect de raport 

Keith Taylor 

(PE583.867v01-00) 

referitor la valorificarea potențialului feriboturilor în zonele de coastă și căile 

navigabile interioare: o contribuție la transportul multimodal de pasageri 

(2015/2350(INI)) 



 

PE584.116v01-00 2/56 AM\1097165RO.doc 

RO 

Amendamentul  1 

Isabella De Monte 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 2 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere cea de-a 21-a 

Conferință a părților (COP 21) la 

CCONUSC și cea de-a 11-a Conferință a 

părților servind drept Reuniune a părților 

la Protocolul de la Kyoto (CMP 11), 

organizată la Paris, Franța, între 30 

noiembrie și 11 decembrie 2015, 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere comunicarea 

Comisiei din 10 septembrie 2013 intitulată 

„Spre transporturi de calitate pe căile 

navigabile interioare NAIADES II” 

(COM(2013)0623), 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Directiva 

2006/87/CE a Parlamentului European și 
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a Consiliului din 12 decembrie 2006 de 

stabilire a cerințelor tehnice pentru navele 

de navigație interioară, 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 17 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul Comisiei 

din 24 mai 2016 intitulat „Raport privind 

aplicarea Regulamentului (UE) 

nr. 1177/2010 privind drepturile 

pasagerilor care călătoresc pe mare și pe 

căi navigabile interioare și de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 

(COM(2016)0274), 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Α. întrucât geografia Europei, cu 

țărmurile sale lungi și multele sale insule și 

râuri, oferă oportunități extraordinare 

pentru transportul naval sustenabil de 

pasageri; 

Α. întrucât geografia Europei, cu 

țărmurile sale lungi și multele sale insule și 

râuri, oferă oportunități extraordinare 

pentru transportul naval de pasageri 

sustenabil și echitabil din punct de vedere 

social; 

Or. el 
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Amendamentul  6 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană, croazierele și turismul, 

prezintă un mare potențial de a folosi 

capacitatea excedentară disponibilă, atât 

în ceea ce privește infrastructura, cât și în 

ceea ce privește navele; 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană și croazierele, joacă un 

rol esențial în conectarea diferitelor 

regiuni ale Uniunii Europene și constituie 

astfel un factor important pentru 

îmbunătățirea coeziunii; în plus, 

activitățile de croazieră și feriboturile 

stimulează turismul costier, una dintre 

principalele activități maritime în Europa; 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană, croazierele și turismul, 

prezintă un mare potențial de a folosi 

capacitatea excedentară disponibilă, atât în 

ceea ce privește infrastructura, cât și în 

ceea ce privește navele; 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană, croazierele și turismul, 

prezintă un mare potențial de a folosi 

capacitatea excedentară disponibilă, atât în 

ceea ce privește infrastructura, cât și în 

ceea ce privește navele și întrucât în 

ultimii ani s-a observat o tendință către 

dezvoltarea intensă a navelor pentru 

diferite tipuri de navigație, cum ar fi 

navele fluviale-maritime, care îndeplinesc 

cerințele pentru navele maritime, dar pot 
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naviga și în ape mai puțin adânci; 

Or. pl 

 

Amendamentul  8 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană, croazierele și turismul, 

prezintă un mare potențial de a folosi 

capacitatea excedentară disponibilă, atât în 

ceea ce privește infrastructura, cât și în 

ceea ce privește navele; 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană, croazierele și turismul, 

prezintă un mare potențial de a folosi 

capacitatea excedentară disponibilă, atât în 

ceea ce privește infrastructura, cât și în 

ceea ce privește navele; întrucât 

dezvoltările tehnologice au făcut din nou 

din transportul pe apă o alternativă la 

drumurile de acces aglomerate către 

centrele orașelor; 

Or. pl 

 

Amendamentul  9 

Merja Kyllönen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană, croazierele și turismul, 

prezintă un mare potențial de a folosi 

capacitatea excedentară disponibilă, atât în 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană și periferică, 

croazierele și turismul, prezintă un mare 

potențial de a folosi capacitatea 
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ceea ce privește infrastructura, cât și în 

ceea ce privește navele; 

excedentară disponibilă, atât în ceea ce 

privește infrastructura, cât și în ceea ce 

privește navele; 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Isabella De Monte 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană, croazierele și turismul, 

prezintă un mare potențial de a folosi 

capacitatea excedentară disponibilă, atât în 

ceea ce privește infrastructura, cât și în 

ceea ce privește navele; 

B. întrucât transportul de pasageri în 

contextul transportului de coastă 

(transportul maritim pe distanțe scurte), 

cum ar fi feriboturile ce circulă pe căi 

navigabile interioare și cele maritime, 

mobilitatea urbană, croazierele, dar mai 

ales turismul, prezintă un mare potențial de 

a folosi capacitatea excedentară 

disponibilă, atât în ceea ce privește 

infrastructura, cât și în ceea ce privește 

navele; 

Or. it 

 

Amendamentul  11 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât transportul naval de 

pasageri și transportul naval de mărfuri 

se confruntă cu probleme diferite și 

prezintă nevoi diferite în ceea ce privește 

infrastructura, provocările legate de 

mediu, aspectele operaționale, securitatea 

și relațiile dintre porturi și orașe, însă 

ambele segmente de piață sunt 

administrate de o singură autoritate 
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portuară; 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât transportul pe căile 

navigabile interioare a fost recunoscut ca 

un mod de transport ecologic, care 

necesită atenție specială și sprijin, și 

întrucât în Cartea albă se recomandă 

promovarea transportului maritim de 

coastă și pe căile navigabile interioare, 

sporirea ponderii transportului naval de 

coastă și pe căile navigabile interioare și 

îmbunătățirea siguranței acestui mod de 

transport; 

Or. pl 

 

Amendamentul  13 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât există posibilități legate de 

împrumuturi și garanții pentru proiectele 

desfășurate pe apă și în cadrul FEIS, 

acest instrument venind în completarea 

subvențiilor tradiționale; 

Or. en 
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Amendamentul  14 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât Convenția ONU privind 

drepturile persoanelor cu handicap și 

propunerea de act european privind 

accesibilitatea conferă un temei solid 

pentru viitoarea revizuire a Regulamentului 

(UE) nr. 1177/2010 în context intermodal, 

inclusiv accesul neîngrădit pentru pasagerii 

cu handicap sau mobilitate redusă; 

D. întrucât Convenția ONU privind 

drepturile persoanelor cu handicap și 

propunerea de act european privind 

accesibilitatea oferă orientări clare nu 

doar pentru punerea în aplicare și, după 

caz, viitoarea revizuire a Regulamentului 

(UE) nr. 1177/2010, ci și pentru adoptarea 

legislației în domeniul drepturilor 

pasagerilor în context intermodal; această 

legislație ar trebui să includă accesul 

neîngrădit pentru pasagerii cu handicap sau 

mobilitate redusă; 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât Convenția ONU privind 

drepturile persoanelor cu handicap și 

propunerea de act european privind 

accesibilitatea conferă un temei solid 

pentru viitoarea revizuire a Regulamentului 

(UE) nr. 1177/2010 în context intermodal, 

inclusiv accesul neîngrădit pentru pasagerii 

cu handicap sau mobilitate redusă; 

D. întrucât Convenția ONU privind 

drepturile persoanelor cu handicap și 

propunerea de act european privind 

accesibilitatea conferă un temei solid 

pentru viitoarea revizuire a Regulamentului 

(UE) nr. 1177/2010 în context intermodal, 

inclusiv accesul mai ieftin și neîngrădit 

pentru pasagerii cu handicap sau mobilitate 

redusă; 

Or. el 

 

Amendamentul  16 

Keith Taylor 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât în trecut au avut loc mai 

multe accidente tragice în sectorul 

transportului naval de pasageri, inclusiv 

cele care au implicat vasele Estonia, Herald 

of Free Enterprise și Costa Concordia; 

E. întrucât, cu toate că transportul 

naval de pasageri este considerat un mod 

de transport sigur, în trecut au avut loc 

mai multe accidente tragice în sectorul 

transportului naval de pasageri, inclusiv 

cele care au implicat vasele Estonia, Herald 

of Free Enterprise și Costa Concordia; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât în trecut au avut loc mai 

multe accidente tragice în sectorul 

transportului naval de pasageri, inclusiv 

cele care au implicat vasele Estonia, Herald 

of Free Enterprise și Costa Concordia; 

E. întrucât în trecut au avut loc mai 

multe accidente tragice în sectorul 

transportului naval de pasageri, inclusiv 

cele care au implicat vasele Estonia, Herald 

of Free Enterprise, Costa Concordia și 

Norman Atlantic; 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Ε. întrucât în trecut au avut loc mai 

multe accidente tragice în sectorul 

transportului naval de pasageri, inclusiv 

cele care au implicat vasele Estonia, Herald 

Ε. întrucât în trecut au avut loc mai 

multe accidente tragice în sectorul 

transportului naval de pasageri, inclusiv 

cele care au implicat vasele Estonia, Herald 
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of Free Enterprise și Costa Concordia; of Free Enterprise, Costa Concordia și 

Norman Atlantic; 

Or. el 

 

Amendamentul  19 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât în trecut au avut loc mai 

multe accidente tragice în sectorul 

transportului naval de pasageri, inclusiv 

cele care au implicat vasele Estonia, Herald 

of Free Enterprise și Costa Concordia; 

E. întrucât în trecut au avut loc mai 

multe accidente tragice în sectorul 

transportului naval de pasageri, inclusiv 

cele care au implicat vasele Estonia, Herald 

of Free Enterprise, Costa Concordia și 

UND Adryatik; 

Or. hr 

 

Amendamentul  20 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât, în strategia sa în materie 

de politică din domeniul transportului 

maritim până în 2018, UE și-a stabilit 

obiectivul de a deveni liderul mondial al 

cercetării și inovării din domeniul maritim 

pentru a îmbunătăți eficiența energetică a 

navelor, a reduce impactul lor asupra 

mediului, a reduce la minimum riscul de 

accidente și a asigura o mai bună calitate a 

vieții pe mare, 

F. întrucât, în strategia sa în materie 

de politică din domeniul transportului 

maritim până în 2018, UE și-a stabilit 

obiectivul de a deveni liderul mondial al 

cercetării și inovării din domeniul maritim, 

precum și al construcțiilor navale, pentru 

a îmbunătăți eficiența energetică a navelor, 

a reduce impactul lor asupra mediului, a 

reduce la minimum riscul de accidente și a 

asigura o mai bună calitate a vieții pe mare, 

Or. el 
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Amendamentul  21 

Merja Kyllönen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât, în strategia sa în materie 

de politică din domeniul transportului 

maritim până în 2018, UE și-a stabilit 

obiectivul de a deveni liderul mondial al 

cercetării și inovării din domeniul maritim 

pentru a îmbunătăți eficiența energetică a 

navelor, a reduce impactul lor asupra 

mediului, a reduce la minimum riscul de 

accidente și a asigura o mai bună calitate a 

vieții pe mare, 

F. întrucât, în strategia sa în materie 

de politică din domeniul transportului 

maritim până în 2018, UE și-a stabilit 

obiectivul de a deveni liderul mondial al 

cercetării și inovării din domeniul maritim 

pentru a îmbunătăți eficiența energetică și 

inteligența navelor, a reduce impactul lor 

asupra mediului, a reduce la minimum 

riscul de accidente și a asigura o mai bună 

calitate a vieții pe mare, 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât turismul cu nave de 

croazieră pe râuri și transportul naval de 

pasageri pe râuri, canale și alte căi 

navigabile interioare se intensifică în 

multe porțiuni ale râurilor europene și 

nodurile urbane de pe traseu; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât UE a adoptat o serie de 

macrostrategii bazate pe utilizarea căilor 

navigabile, printre acestea numărându-se, 

de exemplu, strategia pentru regiunea 

Dunării, cea pentru regiunea Mării 

Adriatice și a Mării Ionice și cea pentru 

regiunea Mării Baltice; 

Or. hr 

 

Amendamentul  24 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că sectorul transportului 

naval de pasageri (TNP) trebuie să dețină o 

prioritate mai înaltă în cadrul agendei UE 

și a statelor sale membre referitoare la 

politica din domeniul transporturilor; 

consideră, prin urmare, că ele ar trebui să 

colaboreze în vederea realizării unei 

„zone unice pentru transportul naval de 

pasageri”, de exemplu prin simplificarea 

sarcinilor administrative generate de 

transportul naval transfrontalier de 

pasageri; 

1. consideră că sectorul transportului 

naval de pasageri (TNP) trebuie să dețină o 

prioritate mai înaltă în cadrul agendei UE 

și a statelor sale membre referitoare la 

politica din domeniul transporturilor; 

Or. el 

 

Amendamentul  25 

Marie-Christine Arnautu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că sectorul transportului 1. consideră că sectorul transportului 
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naval de pasageri (TNP) trebuie să dețină o 

prioritate mai înaltă în cadrul agendei UE 

și a statelor sale membre referitoare la 

politica din domeniul transporturilor; 

consideră, prin urmare, că ele ar trebui să 

colaboreze în vederea realizării unei 

„zone unice pentru transportul naval de 

pasageri”, de exemplu prin simplificarea 

sarcinilor administrative generate de 

transportul naval transfrontalier de 

pasageri; 

naval de pasageri (TNP) trebuie să dețină o 

prioritate mai înaltă în cadrul agendei UE 

și a statelor sale membre referitoare la 

politica din domeniul transporturilor; 

consideră că sarcinile administrative 

generate de transportul naval 

transfrontalier de pasageri ar trebui 

reduse; 

Or. fr 

 

Amendamentul  26 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că sectorul transportului 

naval de pasageri (TNP) trebuie să dețină o 

prioritate mai înaltă în cadrul agendei UE 

și a statelor sale membre referitoare la 

politica din domeniul transporturilor; 

consideră, prin urmare, că ele ar trebui să 

colaboreze în vederea realizării unei „zone 

unice pentru transportul naval de pasageri”, 

de exemplu prin simplificarea sarcinilor 

administrative generate de transportul 

naval transfrontalier de pasageri; 

1. consideră că sectorul transportului 

naval de pasageri (TNP) trebuie să dețină o 

prioritate mai înaltă în cadrul agendei UE 

și a statelor sale membre referitoare la 

politica din domeniul transporturilor; 

consideră, prin urmare, că ele ar trebui să 

colaboreze în vederea realizării unei „zone 

unice pentru transportul naval de pasageri”, 

de exemplu prin simplificarea sarcinilor 

administrative generate de transportul 

naval transfrontalier de pasageri, dar și 

prin norme comune pentru protecția și 

securitatea pasagerilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. încurajează statele membre și 

Comisia să analizeze TNP și, în special, să 

îmbunătățească infrastructura asociată în 

cadrul TEN-T și al MIE prin consolidarea 

legăturii sale cu infrastructura din 

hinterland; 

2. încurajează statele membre și 

Comisia să analizeze TNP și, în special, să 

îmbunătățească infrastructura asociată în 

cadrul TEN-T și al MIE prin consolidarea 

legăturii sale cu infrastructura din 

hinterland, inclusiv prin asigurarea de 

infrastructuri și furnizarea de informații 

pentru a îndeplini nevoile în materie de 

mobilitate ale tuturor călătorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. încurajează statele membre și 

Comisia să analizeze TNP și, în special, să 

îmbunătățească infrastructura asociată în 

cadrul TEN-T și al MIE prin consolidarea 

legăturii sale cu infrastructura din 

hinterland; 

2. încurajează statele membre și 

Comisia să analizeze TNP și, în special, să 

îmbunătățească infrastructura asociată, atât 

la nivelul rețelelor centrale, cât și al 

rețelelor globale, în cadrul TEN-T și al 

MIE prin consolidarea legăturii sale, 

printre altele, cu infrastructura feroviară 

din hinterland; 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. încurajează statele membre și 

Comisia să analizeze TNP și, în special, să 

îmbunătățească infrastructura asociată în 

2. încurajează statele membre, 

autoritățile regionale și locale și Comisia 

să analizeze TNP și, în special, să 
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cadrul TEN-T și al MIE prin consolidarea 

legăturii sale cu infrastructura din 

hinterland; 

îmbunătățească infrastructura asociată în 

cadrul TEN-T și al MIE prin consolidarea 

legăturii sale cu infrastructura din 

hinterland; 

Or. hr 

 

Amendamentul  30 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. încurajează dezvoltarea 

autostrăzilor maritime, incluzând țări 

terțe, care să promoveze transportul 

eficient multimodal, să faciliteze 

integrarea acestui mod cu alte rețele și 

moduri de transport, să elimine blocajele 

în infrastructurile-cheie ale rețelei și să 

asigure continuitatea teritorială și 

integrarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. subliniază necesitatea eliminării 

blocajelor la nivelul legăturilor dintre 

sistemul extins de navigație interioară din 

Europa de Vest și sistemul existent din 

Europa de Est, care sunt degradate în 

măsură semnificativă sau, în unele locuri, 

complet; 

Or. pl 
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Amendamentul  32 

Marie-Christine Arnautu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. invită Comisia să publice o analiză 

globală anuală a proiectelor din domeniul 

TNP care sunt cofinanțate de UE în cadrul 

fondurilor de coeziune, structurale, 

regionale, Interreg, Orizont 2020, MIE și 

TEN-T, precum și în cadrul Fondului 

european pentru investiții strategice 

3. îndeamnă Comisia să publice o 

analiză globală anuală a proiectelor din 

domeniul TNP care sunt cofinanțate de UE 

în cadrul fondurilor de coeziune, 

structurale, regionale, Interreg, Orizont 

2020, MIE și TEN-T, precum și în cadrul 

Fondului european pentru investiții 

strategice 

Or. fr 

 

Amendamentul  33 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. invită Comisia să publice un 

raport de sinteză privind punerea în 

aplicare a strategiilor UE în domeniul 

TNP; 

Or. hr 

 

Amendamentul  34 

Beatrix von Storch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază relevanța deosebită a eliminat 
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datelor statistice europene pentru a 

formula planuri și politici pentru sectorul 

transportului naval, în special în ceea ce 

privește numărul serviciilor 

transfrontaliere maritime și pe căi 

navigabile interioare asigurate atât de 

feriboturi, cât și de navele de croazieră; 

Or. de 

 

Amendamentul  35 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază relevanța deosebită a 

datelor statistice europene pentru a formula 

planuri și politici pentru sectorul 

transportului naval, în special în ceea ce 

privește numărul serviciilor 

transfrontaliere maritime și pe căi 

navigabile interioare asigurate atât de 

feriboturi, cât și de navele de croazieră; 

4. subliniază relevanța deosebită a 

datelor statistice europene pentru a formula 

planuri și politici pentru sectorul 

transportului naval; 

Or. el 

 

Amendamentul  36 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază relevanța deosebită a 

datelor statistice europene pentru a formula 

planuri și politici pentru sectorul 

transportului naval, în special în ceea ce 

privește numărul serviciilor transfrontaliere 

maritime și pe căi navigabile interioare 

asigurate atât de feriboturi, cât și de navele 

de croazieră; 

4. subliniază relevanța deosebită a 

datelor statistice europene pentru a formula 

planuri și politici pentru sectorul 

transportului naval, în special în ceea ce 

privește numărul serviciilor transfrontaliere 

maritime și pe căi navigabile interioare 

asigurate atât de feriboturi, cât și de navele 

de croazieră; invită Eurostat să includă în 
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datele sale statistice privind pasagerii 

croazierelor maritime și „vizitele 

pasagerilor în porturile de escală”, adică 

numărul pasagerilor care se îmbarcă și se 

debarcă în fiecare port de tranzit, nu doar 

numărul pasagerilor de croazieră care 

călătoresc cu vaporul în vacanță în 

fiecare an (cifra totală); includerea 

acestor cifre ar oferi o imagine mai 

aproape de realitate a valorii adăugate a 

sectorului croazierelor și a transportului 

naval de pasageri în general; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază relevanța deosebită a 

datelor statistice europene pentru a formula 

planuri și politici pentru sectorul 

transportului naval, în special în ceea ce 

privește numărul serviciilor transfrontaliere 

maritime și pe căi navigabile interioare 

asigurate atât de feriboturi, cât și de navele 

de croazieră; 

4. subliniază relevanța deosebită a 

datelor statistice europene pentru a formula 

planuri și politici pentru sectorul 

transportului naval, în special în ceea ce 

privește numărul serviciilor transfrontaliere 

maritime și pe căi navigabile interioare 

asigurate atât de feriboturi, cât și de navele 

de croazieră; regretă faptul că statisticile 

Eurostat contabilizează doar pasagerii de 

croazieră, luând în considerare doar 

numărul pasagerilor care se îmbarcă și se 

debarcă dintr-o croazieră în fiecare an 

(cifra totală), însă nu iau în calcul 

„vizitele pasagerilor în porturile de 

escală”, adică numărul pasagerilor care 

se îmbarcă și se debarcă în fiecare port de 

tranzit; consideră că includerea acestor 

cifre ar oferi o imagine mult mai aproape 

de realitate a valorii adăugate a sectorului 

croazierelor și a transportului maritim de 

pasageri în general; 

Or. en 
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Amendamentul  38 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază relevanța deosebită a 

datelor statistice europene pentru a formula 

planuri și politici pentru sectorul 

transportului naval, în special în ceea ce 

privește numărul serviciilor transfrontaliere 

maritime și pe căi navigabile interioare 

asigurate atât de feriboturi, cât și de navele 

de croazieră; 

4. subliniază relevanța deosebită a 

datelor statistice europene pentru a formula 

planuri și politici pentru sectorul 

transportului naval, în special în ceea ce 

privește numărul serviciilor transfrontaliere 

maritime și pe căi navigabile interioare 

asigurate atât de feriboturi, cât și de navele 

de croazieră, având în vedere că există 

zone unde transportul dintre diferite 

localități poate fi efectuat doar pe apă; 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. invită Comisia să dezvolte un 

sistem pentru colectarea armonizată a 

statisticilor privind accidentele și 

incidentele în care sunt implicate navele 

de navigație interioară, inclusiv pentru 

traficul transfrontalier; 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că integrarea TNP în 

rețelele urbane de transport public ar putea 

crește considerabil eficiența mobilității, 

performanțele de mediu, calitatea vieții și 

confortul din orașe și ar putea face prețurile 

mai abordabile; 

5. consideră că integrarea TNP în 

rețelele urbane de transport public ar putea 

crește considerabil eficiența mobilității, 

performanțele de mediu, calitatea vieții și 

confortul din orașe și ar putea face prețurile 

mai abordabile; invită Comisia să sprijine 

în totalitate investițiile în infrastructurile 

de calitate în hinterland care pot contribui 

la o reducere a congestionării traficului 

local și să se asigure că localnicii nu sunt 

afectați negativ; 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că integrarea TNP în 

rețelele urbane de transport public ar putea 

crește considerabil eficiența mobilității, 

performanțele de mediu, calitatea vieții și 

confortul din orașe și ar putea face prețurile 

mai abordabile; 

5. consideră că integrarea TNP în 

rețelele urbane de transport public ar putea 

crește considerabil eficiența mobilității, 

performanțele de mediu, calitatea vieții și 

confortul din orașe și ar putea face prețurile 

mai abordabile; invită Comisia să 

întocmească liste cu exemple de bune 

practici în acest domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că integrarea TNP în 5. consideră că integrarea TNP în 
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rețelele urbane de transport public ar putea 

crește considerabil eficiența mobilității, 

performanțele de mediu, calitatea vieții și 

confortul din orașe și ar putea face prețurile 

mai abordabile; 

rețelele urbane de transport public ar putea 

crește considerabil eficiența mobilității, 

performanțele de mediu, calitatea vieții, 

decongestionarea rețelelor de transport 

terestre și confortul din orașe și ar putea 

face prețurile mai abordabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că integrarea TNP în 

rețelele urbane de transport public ar putea 

crește considerabil eficiența mobilității, 

performanțele de mediu, calitatea vieții și 

confortul din orașe și ar putea face prețurile 

mai abordabile; 

5. consideră că integrarea TNP în 

rețelele urbane și regionale de transport 

public ar putea crește considerabil eficiența 

mobilității, performanțele de mediu, 

calitatea vieții și confortul din orașe și ar 

putea face prețurile mai abordabile; 

Or. hr 

 

Amendamentul  44 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. invită statele membre să 

promoveze și să sprijine inițiativele locale 

menite să activeze transporturile pe căi 

navigabile interioare ca o modalitate de 

aprovizionare a aglomerărilor, inclusiv 

prin dezvoltarea unor centre de distribuție 

în porturile fluviale și dezvoltarea 

transportului de pasageri, în primul rând 

pentru ca zonele în cauză să devină mai 

atrăgătoare pentru turiști; 
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Or. pl 

 

Amendamentul  45 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază că TNP ar trebui să fie 

mai bine integrat în sistemele de informații, 

de rezervare și de emitere a biletelor pentru 

a îmbunătăți calitatea serviciilor publice și 

a dezvolta în continuare sectorul turistic; 

6. subliniază că TNP ar trebui să fie 

mai bine integrat în sistemele de informații, 

de rezervare și de emitere a biletelor pentru 

a îmbunătăți calitatea serviciilor publice și 

a dezvolta în continuare sectorul turistic; 

subliniază că este necesar să se țină 

seama de operatorii din domeniul 

transportului naval de pasageri la 

elaborarea sistemului integrat european 

de emitere a biletelor; 

Or. pl 

 

Amendamentul  46 

Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază că TNP ar trebui să fie 

mai bine integrat în sistemele de informații, 

de rezervare și de emitere a biletelor pentru 

a îmbunătăți calitatea serviciilor publice și 

a dezvolta în continuare sectorul turistic; 

6. subliniază că TNP ar trebui să fie 

mai bine integrat în sistemele de informații, 

de rezervare și de emitere a biletelor pentru 

a îmbunătăți calitatea serviciilor publice și 

a dezvolta în continuare sectorul turistic, în 

special în zonele îndepărtate și izolate; 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. încurajează Comisia Europeană să 

finanțeze proiecte mai bine organizate și 

mai eficiente pentru serviciile de transport 

integrat, care să permită o reducere 

treptată a consumului de energie; 

reorganizarea orarelor diferiților 

transportatori publici și privați din 

sectorul aviației, cel maritim și cel 

terestru, vizând gestionarea intermodală 

și eficientă a transportului de pasageri; 

consolidarea biletelor emise de operatorii 

publici și privați într-un singur bilet și 

posibilitatea de extindere a călătoriei 

printr-o aplicație digitală; 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Marie-Christine Arnautu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază că ar trebui promovate 

practicile potrivit cărora navele de 

transport de mărfuri pot furniza, de 

asemenea, servicii de transport de pasageri 

și invers, dat fiind că astfel ar fi posibil ca 

navele să obțină un grad de ocupare mai 

ridicat și o mai mare eficiență financiară; 

7. subliniază valoarea pe care o au 

practicile larg răspândite potrivit cărora 

navele de transport de mărfuri pot furniza, 

de asemenea, servicii de transport de 

pasageri și invers, dat fiind că astfel ar fi 

posibil ca navele să obțină un grad de 

ocupare mai ridicat și o mai mare eficiență 

financiară; 

Or. fr 

 

Amendamentul  49 

Keith Taylor 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază că ar trebui promovate 

practicile potrivit cărora navele de 

transport de mărfuri pot furniza, de 

asemenea, servicii de transport de pasageri 

și invers, dat fiind că astfel ar fi posibil ca 

navele să obțină un grad de ocupare mai 

ridicat și o mai mare eficiență financiară; 

7. subliniază că, atunci când este 

posibil, ar trebui promovate practicile 

potrivit cărora navele de transport de 

mărfuri pot furniza, de asemenea, servicii 

de transport de pasageri și invers, de 

exemplu în cazul feriboturilor, dat fiind că 

astfel ar fi posibil ca navele să obțină un 

grad de ocupare mai ridicat și o mai mare 

eficiență financiară și totodată s-ar reduce 

congestionarea șoselelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută eforturile sectorului TNP de 

a face tranziția spre nave mai ecologice, 

dezvoltate ca parte a unui cadru european 

care vizează ecologizarea transportului 

naval; consideră că aceasta ar conduce la 

soluții mai ieftine, care să fie sustenabile, 

mai atractive și, astfel, mai competitive din 

perspectivă economică, lucru care ar 

conduce la ieftinirea, ecologizarea și 

„înverzirea” sectorului; 

8. salută eforturile sectorului TNP de 

a face tranziția spre nave mai ecologice, 

dezvoltate ca parte a unui cadru european 

care vizează ecologizarea transportului 

naval; consideră că aceasta ar conduce la 

soluții mai ieftine, care să fie sustenabile, 

mai atractive și, astfel, mai competitive din 

perspectivă economică, lucru care ar 

conduce la ieftinirea, ecologizarea și 

„înverzirea” sectorului; consideră că este 

necesar să se aloce fonduri suficiente 

pentru ca procesul de înverzire să poată fi 

realizat; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută eforturile sectorului TNP de 

a face tranziția spre nave mai ecologice, 

dezvoltate ca parte a unui cadru european 

care vizează ecologizarea transportului 

naval; consideră că aceasta ar conduce la 

soluții mai ieftine, care să fie sustenabile, 

mai atractive și, astfel, mai competitive din 

perspectivă economică, lucru care ar 

conduce la ieftinirea, ecologizarea și 

„înverzirea” sectorului; 

8. salută eforturile sectorului TNP de 

a face tranziția spre nave mai ecologice și 

mai eficiente din punct de vedere 

energetic, cu emisii mai scăzute, 

dezvoltate ca parte a unui cadru european 

care vizează ecologizarea transportului 

naval; consideră că aceasta ar conduce la 

soluții mai ieftine, care să fie sustenabile, 

mai atractive și, astfel, mai competitive din 

perspectivă economică, lucru care ar 

conduce la ieftinirea, ecologizarea și 

„înverzirea” sectorului; 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. ia act de faptul că provocările 

diferite cu care se confruntă marile zone 

de coastă din UE presupun acțiuni 

diferite (mai multe servicii de feribot în 

Marea Nordului, modernizarea și 

integrarea tehnică a feriboturilor în 

Marea Mediterană etc.); 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. este convins că industria UE a 

navelor de pasageri trebuie să rămână un 

actor competitiv cheie, care să își reducă, 

în același timp, amprenta de mediu; 

9. este convins că industria UE a 

construcției de nave de pasageri trebuie să 

rămână un actor competitiv cheie care 

trebuie încurajat mai activ, dar care 

trebuie să își reducă, în același timp, 

amprenta de mediu prin stimularea 

activităților de cercetare și a inovării în 

domeniu; 

Or. hr 

 

Amendamentul  54 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. este convins că industria UE a 

navelor de pasageri trebuie să rămână un 

actor competitiv cheie, care să își reducă, 

în același timp, amprenta de mediu; 

9. este convins că industria UE a 

navelor de pasageri trebuie să rămână un 

actor competitiv cheie, care să își reducă, 

în același timp, amprenta de mediu fără 

întârziere; 

Or. el 

 

Amendamentul  55 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. subliniază, în special, că în ciuda 

contribuției globale a TNP la 

îmbunătățirea mobilității sustenabile și 

competitive, impactul ecologic, geografic 

și cultural al navelor de croazieră foarte 

mari trebuie abordat în mod 

corespunzător și solicită Comisiei și 
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statelor membre să stabilească un cadru 

clar de cerințe minime pentru a preveni 

efecte secundare nedorite ale sectorului 

croazierelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. solicită Comisiei să integreze TNP 

în strategia sa și să ia măsuri pentru a 

reduce emisiile de CO2 în conformitate cu 

acordurile COP 21, precum și să reducă la 

minimum costurile externe; 

10. solicită Comisiei să integreze TNP 

în strategia sa și să ia măsuri pentru a 

reduce emisiile de CO2 în conformitate cu 

acordurile COP 21 și prin aceasta să 

reducă la minimum costurile externe; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. subliniază că dintre aceste costuri 

externe, distribuția de energie în sistemele 

portuare (cheiuri și terminalele 

porturilor) și sistemele aeroportuare 

(terminale) se bazează în principal pe 

utilizarea energiei electrice furnizate în 

rețea, această energie fiind produsă doar 

parțial din surse regenerabile, din cauza 

dificultăților de stocare a energiei produse 

în instalații fotovoltaice; 

Or. it 
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Amendamentul  58 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. încurajează Comisia și statele 

membre să îmbunătățească normele de 

mediu pentru a reduce poluarea aerului, 

în conformitate cu normele de la Marea 

Baltică privind limitele emisiilor de sulf, 

calitatea carburanților și motoarele cu 

consum mai eficient de carburant; 

11. încurajează Comisia și statele 

membre să îmbunătățească normele de 

mediu prin eforturi continue și 

coordonare în cadrul Organizației 

Maritime Internaționale în vederea 

reducerii poluării atmosferice și a sporirii 

eficienței combustibililor; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. încurajează Comisia și statele 

membre să îmbunătățească normele de 

mediu pentru a reduce poluarea aerului, în 

conformitate cu normele de la Marea 

Baltică privind limitele emisiilor de sulf, 

calitatea carburanților și motoarele cu 

consum mai eficient de carburant; 

11. încurajează Comisia și statele 

membre să lucreze la norme de mediu mai 

stricte pentru a reduce poluarea aerului, în 

conformitate cu normele de la Marea 

Baltică privind limitele emisiilor de sulf, 

calitatea carburanților și motoarele cu 

consum mai eficient de carburant și 

sugerează elaborarea unui indicator-cheie 

de performanță ridicată comun pentru a 

armoniza evaluarea amprentei ecologice 

în întreaga Uniune Europeană; 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. invită Comisia să prezinte măsuri 

progresive pentru reducerea ratei poluării 

cauzate de feriboturile care utilizează 

carburanți fosili, în proporție de 50% în 

10 ani și 100% în 20 de ani, finanțând 

complet sau parțial conversia sistemelor 

de propulsie ale feriboturilor; să 

promoveze, prin intermediul autorităților 

portuare, dezvoltarea în Mediterană a 

unei rețele de distribuție a carburanților 

bazate pe gaz, cu scopul de a încuraja 

proprietarii de nave să utilizeze feriboturi 

cu motoare cu tehnologie dublă 

(diesel/gaz); 

Or. it 

 

Amendamentul  61 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. sprijină acțiunea Comisiei de 

promovare a carburanților alternativi 

nefosili, a sistemelor electrice și hibride 

bazate pe surse regenerabile și a energiei 

solare și eoliene pentru navele maritime; de 

asemenea, o încurajează să adapteze 

cercetarea și inovarea, acordând o atenție 

specială aplicațiilor practice în cadrul 

sectorului TNP; 

12. subliniază că decarbonizarea 

transporturilor presupune eforturi 

semnificative și progrese în domeniul 

cercetării și inovării; sprijină acțiunea 

Comisiei de promovare a carburanților 

alternativi nefosili, a sistemelor electrice și 

hibride bazate pe surse regenerabile și a 

energiei solare și eoliene pentru navele 

maritime; de asemenea, o încurajează să 

adapteze cercetarea și inovarea, acordând o 

atenție specială aplicațiilor practice în 

cadrul sectorului TNP; 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. sprijină acțiunea Comisiei de 

promovare a carburanților alternativi 

nefosili, a sistemelor electrice și hibride 

bazate pe surse regenerabile și a energiei 

solare și eoliene pentru navele maritime; de 

asemenea, o încurajează să adapteze 

cercetarea și inovarea, acordând o atenție 

specială aplicațiilor practice în cadrul 

sectorului TNP; 

12. sprijină acțiunea Comisiei de 

promovare a carburanților alternativi 

nefosili, a sistemelor electrice, pe gaz și 

hibride bazate pe surse regenerabile și a 

energiei solare și eoliene pentru navele 

maritime; de asemenea, o încurajează să 

adapteze cercetarea și inovarea, acordând o 

atenție specială aplicațiilor practice în 

cadrul sectorului TNP; 

Or. it 

 

Amendamentul  63 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. sprijină acțiunea Comisiei de 

promovare a carburanților alternativi 

nefosili, a sistemelor electrice și hibride 

bazate pe surse regenerabile și a energiei 

solare și eoliene pentru navele maritime; de 

asemenea, o încurajează să adapteze 

cercetarea și inovarea, acordând o atenție 

specială aplicațiilor practice în cadrul 

sectorului TNP; 

12. sprijină acțiunea Comisiei de 

promovare a GNL, a carburanților 

alternativi nefosili, a sistemelor electrice și 

hibride bazate pe surse regenerabile și a 

energiei solare și eoliene pentru navele 

maritime; de asemenea, o încurajează să 

adapteze cercetarea și inovarea, acordând o 

atenție specială aplicațiilor practice în 

cadrul sectorului TNP; 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. invită Comisia să încurajeze 

politicile de autosuficiență energetică prin 

intermediul utilizării de panouri solare 

care să fie amplasate pe acoperișurile 

clădirilor din terminalele porturilor și al 

stocării energiei produse în timpul zilei în 

vederea utilizării sale în timpul nopții; 

Or. it 

 

Amendamentul  65 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. subliniază că sectorul feriboturilor 

reprezintă o componentă importantă a 

pieței transportului maritim pe distanțe 

scurte și este, prin urmare, esențial să se 

mențină dinamismul și competitivitatea 

acestuia, îmbunătățindu-i totodată 

performanța de mediu și eficiența 

energetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. reamintește că, potrivit Directivei 

2014/94/UE privind instalarea 

infrastructurii pentru combustibili 

alternativi, porturile maritime din rețeaua 

centrală TEN-T trebuie să ofere facilități 
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de buncherare a GNL pentru navele și 

vapoarele maritime cel târziu în 2025, iar 

porturile interioare trebuie să se 

conformeze acestei cerințe cel târziu în 

2030; 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută inițiativa REFIT a Comisiei 

pentru instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor și încurajează planurile sale de 

a elabora o nouă legislație în temeiul 

procedurii legislative ordinare, care să 

includă un bun sistem de informare privind 

deșeurile gestionate în diverse state 

membre, atât pe nave, cât și în porturi; 

13. salută inițiativa REFIT a Comisiei 

pentru instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor, aceasta constituind o 

oportunitate de aliniere a directivei 

actuale la evoluțiile care au loc pe plan 

internațional și sprijină planurile sale de a 

elabora o nouă legislație în temeiul 

procedurii legislative ordinare; acest lucru 

nu ar trebui să împiedice statele membre 

să lanseze inițiative mai sustenabile și să 

includă un bun sistem de informare și 

monitorizare privind deșeurile gestionate 

în diverse state membre, atât pe nave, cât și 

în porturi; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută inițiativa REFIT a Comisiei 

pentru instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor și încurajează planurile sale de 

a elabora o nouă legislație în temeiul 

13. salută inițiativa REFIT a Comisiei 

pentru instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor, aceasta constituind o 

oportunitate de aliniere a directivei 
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procedurii legislative ordinare, care să 

includă un bun sistem de informare 

privind deșeurile gestionate în diverse state 

membre, atât pe nave, cât și în porturi; 

actuale la evoluțiile care au loc pe plan 

internațional, de clarificare a unor 

dispoziții ale acesteia și a aplicării lor, dar 

și de a accelera punerea în aplicare a 

sistemului de informare și monitorizare 

privind deșeurile gestionate în diverse state 

membre, atât pe nave, cât și în porturi; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută inițiativa REFIT a Comisiei 

pentru instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor și încurajează planurile sale de a 

elabora o nouă legislație în temeiul 

procedurii legislative ordinare, care să 

includă un bun sistem de informare privind 

deșeurile gestionate în diverse state 

membre, atât pe nave, cât și în porturi; 

13. salută inițiativa REFIT a Comisiei 

pentru instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor și încurajează planurile sale de a 

elabora o nouă legislație în temeiul 

procedurii legislative ordinare, care să 

includă un bun sistem de informare privind 

deșeurile gestionate în diverse state 

membre; 

Or. el 

 

Amendamentul  70 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește că prevenirea poluării 

și a accidentelor este de importanță 

primordială pentru rolul Agenției Europene 

pentru Siguranță Maritimă de a îmbunătăți 

siguranța feriboturilor și croazierelor 

maritime transfrontaliere; 

14. reamintește că prevenirea poluării 

și a accidentelor este de importanță 

primordială pentru rolul Agenției Europene 

pentru Siguranță Maritimă de a îmbunătăți 

siguranța feriboturilor și croazierelor 

maritime transfrontaliere, dar mai ales 

pentru a asigura protecția 

consumatorilor; 
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Or. en 

 

Amendamentul  71 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește că prevenirea poluării 

și a accidentelor este de importanță 

primordială pentru rolul Agenției 

Europene pentru Siguranță Maritimă de a 

îmbunătăți siguranța feriboturilor și 

croazierelor maritime transfrontaliere; 

14. subliniază că prevenirea poluării și 

a accidentelor este vitală pentru rolul 

Agenției Europene pentru Siguranță 

Maritimă de a îmbunătăți siguranța 

feriboturilor și croazierelor maritime 

transfrontaliere; 

Or. el 

 

Amendamentul  72 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. salută noile propuneri legislative 

ale Comisiei de simplificare a cadrului de 

reglementare a siguranței navelor de 

pasageri din UE și încurajează 

intensificarea aplicării normelor 

existente; 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. reamintește că personalul 

feriboturilor și vaselor de croazieră 

trebuie să fie calificat pentru a le oferi 

efectiv asistență pasagerilor în situații de 

urgență; 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14b. salută propunerea Comisiei 

referitoare la o directivă privind 

recunoașterea calificărilor profesionale în 

navigația interioară, care stabilește 

standarde armonizate în ceea ce privește 

calificarea membrilor echipajului și a 

comandanților de nave în vederea 

îmbunătățirii mobilității forței de muncă 

în domeniul navigației interioare; 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că, atunci când este 

vorba de dezvoltarea în continuare a 

sistemelor de informare cum ar fi radarul 

convențional, SafeSeaNet, Galileo și 

Sistemul de informații fluviale (RIS), ar 

trebui să se pună accentul pe îmbunătățirea 

15. subliniază că, atunci când este 

vorba de dezvoltarea în continuare a 

sistemelor de informare cum ar fi radarul 

convențional, SafeSeaNet, Galileo și 

Sistemul de informații fluviale (RIS), ar 

trebui să se pună accentul pe îmbunătățirea 
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siguranței, a securității și a 

interoperabilității; 

siguranței, a securității și a 

interoperabilității și încurajează statele 

membre să impună obligativitatea 

utilizării RIS; 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Jill Seymour 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un 

cadru clar de alocare a responsabilităților 

și a costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un 

cadru clar de alocare a responsabilităților 

și a costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un 

cadru clar de alocare a responsabilităților 

și a costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului în cadrul oferit de 

normele Organizației Maritime 

Internaționale (OMI) și ale Organizației 

Internaționale a Muncii (OIM); 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Andor Deli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 
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costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului, în special de 

aspectul acceptării formării efectuate pe 

simulatoare aprobate în cadrul 

programului de formare; 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității și siguranței în domeniul 

transporturilor maritime și interioare; 

îndeamnă Comisia, de asemenea, să se 

ocupe de chestiunea formării suplimentare 

a personalului, respectiv a educării poliției 

și autorităților locale; 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; în opinia sa, 

calitatea și siguranța serviciilor pot fi 
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îmbunătățite numai dacă personalul este 

calificat; 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Marie-Christine Arnautu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

16. invită Comisia ca, de comun acord 

cu statele membre, să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, ca, de comun acord cu statele 

membre, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

Or. fr 

 

Amendamentul  84 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării personalului; 

16. invită Comisia să propună un cadru 

clar de alocare a responsabilităților și a 

costurilor în vederea îmbunătățirii 

securității; îndeamnă Comisia, de 

asemenea, să se ocupe de chestiunea 

formării, instruirii și îndrumării 

personalului; 

Or. el 
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Amendamentul  85 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. invită Comisia să promoveze, în 

interiorul statelor membre, adoptarea de 

instrumente de defiscalizare destinate 

acțiunilor întreprinse de armatori în 

vederea îmbunătățirii dispozitivelor de 

siguranță și a formării personalului; 

Or. it 

 

Amendamentul  86 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16b. salută noile propuneri legislative 

ale Comisiei de simplificare și 

îmbunătățire a normelor comune privind 

siguranța navelor care transportă 

pasageri în apele UE în vederea 

îmbunătățirii siguranței și concurenței și 

prin clarificarea, simplificarea și 

actualizarea normelor în funcție de 

evoluțiile juridice și tehnologice; 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. subliniază că este nevoie să se 

pună mai mult accent pe siguranța 

echipajului și a pasagerilor navelor de 

coastă în contextul fluxurilor 

necontrolate de migranți ilegali către 

Europa pe mare; invită Comisia să 

depună eforturi specifice pentru a garanta 

și proteja adecvat frontierele maritime 

externe ale Uniunii Europene; 

Or. pl 

 

Amendamentul  88 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. admite că, întrucât preocupările 

legate de securitate se intensifică, ar putea 

fi necesare măsuri suplimentare, care să 

țină seama de caracteristicile specifice ale 

traficului de feriboturi și de operațiunile 

portuare astfel încât să se asigure o 

circulație nestânjenită a feriboturilor de 

legătură zilnice; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. ia act de posibilitățile imense pe 

care le-ar putea prezenta sprijinirea 

frontierei estice a Uniunii Europene pe 
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râul Bug pentru dezvoltarea cooperării 

transfrontaliere cu Belarus și Ucraina; 

invită Comisia să acorde mai multă 

atenție potențialului acestei conexiuni 

pentru dezvoltarea potențialului turistic al 

regiunilor estice ale UE; 

Or. pl 

 

Amendamentul  90 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. subliniază că unele mări închise, 

de exemplu Marea Baltică și Marea 

Adriatică, sunt delimitate de mai multe 

state membre, dar și de țări care nu fac 

parte din UE și invită, prin urmare, 

autoritățile responsabile să asigure un 

sistem eficace de siguranță, securitate și, 

în special, pentru situații de urgență;  

Or. hr 

 

Amendamentul  91 

Jill Seymour 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că, atunci când 

feriboturile maritime internaționale 

operează în apele teritoriale ale UE, trebuie 

să se aplice legislația UE și a statelor 

membre; 

18. subliniază că, atunci când 

feriboturile maritime internaționale 

operează în apele teritoriale ale statelor 

membre, trebuie să se aplice legislația 

statelor membre; 

Or. en 
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Amendamentul  92 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că, atunci când 

feriboturile maritime internaționale 

operează în apele teritoriale ale UE, trebuie 

să se aplice legislația UE și a statelor 

membre; 

18. subliniază că, atunci când 

feriboturile maritime internaționale 

operează în apele teritoriale ale UE, trebuie 

să se aplice atât legislația UE, cât și cea a 

statelor membre; 

Or. el 

 

Amendamentul  93 

Jill Seymour 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. încurajează Comisia să integreze 

principiile Regulamentului (UE) nr. 

1177/2010 în propunerea sa privind 

drepturile pasagerilor intermodali, 

inclusiv accesul neîngrădit pentru 

pasagerii cu handicap sau mobilitate 

redusă; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. încurajează Comisia să integreze 

principiile Regulamentului (UE) nr. 

1177/2010 în propunerea sa privind 

19. încurajează Comisia să integreze 

principiile Regulamentului (UE) nr. 

1177/2010 în propunerea sa privind 
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drepturile pasagerilor intermodali, inclusiv 

accesul neîngrădit pentru pasagerii cu 

handicap sau mobilitate redusă; 

drepturile pasagerilor intermodali, inclusiv 

accesul neîngrădit pentru pasagerii cu 

handicap sau mobilitate redusă; 

încurajează Comisia să prezinte date 

statistice anuale privind evoluția 

pasagerilor cu handicap sau cu mobilitate 

redusă; 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. încurajează Comisia să integreze 

principiile Regulamentului (UE) nr. 

1177/2010 în propunerea sa privind 

drepturile pasagerilor intermodali, inclusiv 

accesul neîngrădit pentru pasagerii cu 

handicap sau mobilitate redusă; 

19. încurajează Comisia să integreze 

principiile Regulamentului (UE) nr. 

1177/2010 în propunerea sa privind 

drepturile pasagerilor intermodali, inclusiv 

accesul neîngrădit pentru pasagerii cu 

handicap sau mobilitate redusă, dar și să 

țină seama în aceasta de nevoile specifice 

ale persoanelor în vârstă și ale familiilor 

care călătoresc cu copii; 

Or. pl 

 

Amendamentul  96 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. încurajează Comisia să integreze 

principiile Regulamentului (UE) nr. 

1177/2010 în propunerea sa privind 

drepturile pasagerilor intermodali, inclusiv 

accesul neîngrădit pentru pasagerii cu 

handicap sau mobilitate redusă; 

19. încurajează Comisia să integreze 

principiile Regulamentului (UE) nr. 

1177/2010 în propunerea sa privind 

drepturile pasagerilor intermodali, inclusiv 

accesul neîngrădit pentru pasagerii cu 

handicap sau mobilitate redusă, dar și 

pentru persoanele în vârstă și persoanele 
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defavorizate social; 

Or. el 

 

Amendamentul  97 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă și cele insulare; consideră, de 

asemenea, că IMM-urile ar trebui să fie un 

punct focal pentru promovarea serviciilor 

turistice; 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil și depășirea problemelor legate 

de caracterul sezonier, în special în 

regiunile îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi 

regiunile de coastă și cele insulare; 

consideră, de asemenea, că IMM-urile ar 

trebui să fie un punct focal pentru 

promovarea serviciilor turistice; invită 

Comisia, statele membre și autoritățile 

locale și regionale să valorifice la 

maximum oportunitățile de finanțare puse 

la dispoziție de UE pentru IMM-uri; 

Or. en 

 

Amendamentul  98 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă și cele insulare; consideră, de 

asemenea, că IMM-urile ar trebui să fie un 

punct focal pentru promovarea serviciilor 

turistice; 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă și cele insulare; consideră, de 

asemenea, că IMM-urile ar trebui să fie un 

punct focal pentru promovarea serviciilor 

turistice; subliniază importanța acordării 

de sprijin, inclusiv de subvenții, 
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comunităților locale din regiunile de 

coastă și insulare periferice; 

Or. hr 

 

Amendamentul  99 

Marie-Christine Arnautu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă și cele insulare; consideră, de 

asemenea, că IMM-urile ar trebui să fie un 

punct focal pentru promovarea serviciilor 

turistice; 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă și cele insulare; consideră, de 

asemenea, că trebuie luate măsuri pentru 

ca IMM-urile să poată fi un punct focal 

pentru promovarea serviciilor turistice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  100 

Keith Taylor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă și cele insulare; consideră, de 

asemenea, că IMM-urile ar trebui să fie un 

punct focal pentru promovarea serviciilor 

turistice; 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate și periferice ale Uniunii, 

precum și în regiunile de coastă, cele 

insulare și cele de lacuri; consideră, de 

asemenea, că IMM-urile ar trebui să fie un 

punct focal pentru promovarea serviciilor 

turistice; 

Or. en 
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Amendamentul  101 

Isabella De Monte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă și cele insulare; consideră, de 

asemenea, că IMM-urile ar trebui să fie un 

punct focal pentru promovarea serviciilor 

turistice; 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă, cele insulare și cele rurale; 

consideră, de asemenea, că IMM-urile ar 

trebui să fie un punct focal pentru 

promovarea serviciilor turistice; 

Or. it 

 

Amendamentul  102 

Marie-Christine Arnautu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă și cele insulare; consideră, de 

asemenea, că IMM-urile ar trebui să fie un 

punct focal pentru promovarea serviciilor 

turistice; 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile periferice 

ale Uniunii, cum ar fi regiunile de coastă și 

cele insulare; consideră, de asemenea, că 

IMM-urile ar trebui să fie un punct focal 

pentru promovarea serviciilor turistice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  103 

Notis Marias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului 

sustenabil, în special în regiunile 

îndepărtate ale Uniunii, cum ar fi regiunile 

de coastă și cele insulare; consideră, de 

asemenea, că IMM-urile ar trebui să fie un 

punct focal pentru promovarea serviciilor 

turistice; 

20. subliniază importanța sectorului 

TNP pentru dezvoltarea turismului, în 

special în regiunile îndepărtate ale Uniunii, 

cum ar fi regiunile de coastă și cele 

insulare; consideră, de asemenea, că IMM-

urile ar trebui să fie un punct focal pentru 

promovarea serviciilor turistice; 

Or. el 

Amendamentul  104 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. ia act de potențialul imens pe care 

îl prezintă crearea unor bune legături 

între traseele de navigație interioară și 

rețeaua europeană de piste ciclabile 

pentru a spori atractivitatea multor 

regiuni UE pentru turiști; subliniază că 

este necesar să se țină seama de nevoile 

persoanelor care călătoresc cu bicicleta 

folosind transportul naval de pasageri; 

Or. pl 

 

Amendamentul  105 

Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. consideră că turismul în regiunile 

de coastă și insule nu este dezvoltat în 

măsură suficientă din cauza lipsei 

interconectivității; consideră că Comisia 
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ar trebui să țină seama de faptul că în 

aceste zone există o cerere mai mare 

pentru servicii de transport de calitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  106 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. susține că sectorul TNP este 

important chiar și în zone unde în prezent 

acesta nu este viabil din punct de vedere 

economic, cum ar fi insulele îndepărtate 

slab populate; 

Or. hr 

 

Amendamentul  107 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. reamintește că unele legături cu 

feribotul sunt linia de comunicație ce 

leagă regiunile ultraperiferice - vitale 

pentru coeziunea teritorială, socială și 

economică în adevăratul sens al 

cuvântului - de continent și de zonele de 

creștere economică și industrială, 

contribuind prin aceasta la coeziunea și 

integrarea europeană; 

Or. en 
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Amendamentul  108 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20b. subliniază că cadrul care asigură 

conexiunile cu insule, regiuni insulare și 

zone îndepărtate ar trebui promovat, cu 

măsuri care să faciliteze feriboturi de 

calitate mai bună și terminale adecvate; 

Or. en 

 

Amendamentul  109 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază potențialul și interesul de 

a integra TNP într-o rețea de mobilitate 

multimodală atât pentru cei care fac naveta, 

cât și pentru turiști; consideră, în acest 

context, că e nevoie de îmbunătățiri 

suplimentare pentru a dezvolta sisteme de 

emitere integrată a biletelor, pentru a 

îmbunătăți fiabilitatea, confortul, 

punctualitatea și frecvența și pentru a 

reduce timpul de îmbarcare cu scopul de a 

atrage pasagerii; 

21. subliniază potențialul și interesul de 

a integra TNP într-o rețea de mobilitate 

multimodală, ținând seama de transportul 

public în marile aglomerări, atât pentru 

cei care fac naveta, cât și pentru turiști; 

consideră, în acest context, că e nevoie de 

îmbunătățiri suplimentare pentru a dezvolta 

sisteme de emitere integrată a biletelor, 

pentru a îmbunătăți fiabilitatea, confortul, 

punctualitatea și frecvența și pentru a 

reduce timpul de îmbarcare cu scopul de a 

atrage pasagerii; 

Or. pl 

 

Amendamentul  110 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Isabella De Monte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază potențialul și interesul de 

a integra TNP într-o rețea de mobilitate 

multimodală atât pentru cei care fac naveta, 

cât și pentru turiști; consideră, în acest 

context, că e nevoie de îmbunătățiri 

suplimentare pentru a dezvolta sisteme de 

emitere integrată a biletelor, pentru a 

îmbunătăți fiabilitatea, confortul, 

punctualitatea și frecvența și pentru a 

reduce timpul de îmbarcare cu scopul de a 

atrage pasagerii; 

21. subliniază potențialul și interesul de 

a integra TNP într-o rețea de mobilitate 

multimodală atât pentru cei care fac naveta, 

cât și pentru turiști; consideră, în acest 

context, că e nevoie de îmbunătățiri 

suplimentare pentru a dezvolta sisteme de 

emitere integrată a biletelor, pentru a 

îmbunătăți fiabilitatea, confortul, 

punctualitatea și frecvența, pentru a 

reduce presiunea asupra lanțurilor 

logistice și pentru a reduce timpul de 

îmbarcare cu scopul de a atrage pasagerii; 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Merja Kyllönen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază potențialul și interesul de 

a integra TNP într-o rețea de mobilitate 

multimodală atât pentru cei care fac naveta, 

cât și pentru turiști; consideră, în acest 

context, că e nevoie de îmbunătățiri 

suplimentare pentru a dezvolta sisteme de 

emitere integrată a biletelor, pentru a 

îmbunătăți fiabilitatea, confortul, 

punctualitatea și frecvența și pentru a 

reduce timpul de îmbarcare cu scopul de a 

atrage pasagerii; 

21. subliniază potențialul și interesul de 

a integra TNP într-o rețea de mobilitate 

multimodală atât pentru cei care fac naveta, 

cât și pentru turiști; consideră, în acest 

context, că e nevoie de îmbunătățiri 

suplimentare pentru a dezvolta mobilitatea 

ca serviciu prin facilitarea sistemelor de 

emitere integrată a biletelor, pentru a 

îmbunătăți fiabilitatea, confortul, 

punctualitatea și frecvența și pentru a 

reduce timpul de îmbarcare cu scopul de a 

atrage pasagerii; 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. subliniază că, pentru a menține un 

nivel ridicat al serviciilor de calitate, 

precum și în interesul siguranței 

maritime, este esențial să se dezvolte 

cunoștințele și competențele în sectorul 

maritim din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  113 

Beatrix von Storch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza 

„spațul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru 

a asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare; 

eliminat 

Or. de 

Amendamentul  114 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza 

„spațul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru 

a asigura convergența sistemelor de 

eliminat 
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guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare; 

Or. pl 

Amendamentul  115 

Marie-Christine Arnautu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza 

„spațul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru 

a asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare; 

eliminat 

Or. fr 

Amendamentul  116 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza 

„spațul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru 

a asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare; 

eliminat 

Or. it 
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Amendamentul  117 

Isabella De Monte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza 

„spațul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru 

a asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare; 

eliminat 

Or. it 

Amendamentul  118 

Jill Seymour 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza 

„spațul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru 

a asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Miltiadis Kyrkos, Francisco Assis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza 

„spațul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru 

a asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Peter van Dalen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza 

„spațul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru 

a asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare; 

22. subliniază că datorită bunei 

cooperări dintre Comisia Centrală pentru 

Navigația pe Rin (CCNR), Comisia 

Dunării și Comisia Europeană în cadrul 

CESNI nu este necesară instituirea unei 

agenții europene pentru navigația 

interioară; 

Or. en 

 

Amendamentul  121 

Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza 

„spațul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru a 

22. propune să se depună eforturi 

pentru a asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 
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asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare; 

navigabile interioare pentru a realiza 

„spațiul unic al transporturilor navale de 

pasageri”, prin implicarea îndeaproape a 

comisiilor fluviale existente; 

Or. en 

Amendamentul  122 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. propune instituirea unei agenții de 

navigare interioară pentru a realiza „spațul 

unic de transport naval de pasageri” și să se 

depună eforturi pentru a asigura 

convergența sistemelor de guvernanță și de 

reglementare care există deja pentru Rin, 

Dunăre și alte căi navigabile interioare; 

22. propune instituirea unei agenții 

europene de navigare interioară pentru a 

realiza „spațiul unic de transport naval de 

pasageri” și să se depună eforturi pentru a 

asigura convergența sistemelor de 

guvernanță și de reglementare care există 

deja pentru Rin, Dunăre și alte căi 

navigabile interioare, alături de sisteme de 

navigație pe mările închise ale UE; 

Or. hr 

 


