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Amendamentul 1
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru instalarea 
tehnologiilor inovatoare, a infrastructurii 
de încărcare și pentru introducerea 
combustibililor alternativi,

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru instalarea 
tehnologiilor inovatoare, a infrastructurii 
de încărcare și pentru introducerea 
combustibililor alternativi, întrucât 
modernizarea sistemului de transport al 
UE implică investiții semnificative și în 
actualizarea și modernizarea 
infrastructurii de transport existente;

Or. en

Amendamentul 2
Andor Deli

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru instalarea 
tehnologiilor inovatoare, a infrastructurii 
de încărcare și pentru introducerea 
combustibililor alternativi,

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru instalarea 
cuprinzătoare a soluțiilor de mobilitate cu 
emisii scăzute sau zero, a tehnologiilor 
inovatoare, a infrastructurii de încărcare și 
pentru introducerea combustibililor 
alternativi, în zonele urbane, precum și în 
zonele rurale cu o densitate scăzută a 
populației;



PE653.808v01-00 4/61 AM\1207596RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 3
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru instalarea 
tehnologiilor inovatoare, a infrastructurii 
de încărcare și pentru introducerea 
combustibililor alternativi,

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru ca sectorul 
transporturilor să fie în concordanță cu 
obiectivele Pactului verde și ale 
neutralității climatice până în 2050, cum 
ar fi instalarea tehnologiilor inovatoare, a 
infrastructurii de încărcare și pentru 
introducerea combustibililor alternativi,

Or. en

Amendamentul 4
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru instalarea 
tehnologiilor inovatoare, a infrastructurii 
de încărcare și pentru introducerea 
combustibililor alternativi,

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru instalarea 
tehnologiilor inovatoare, a infrastructurii 
de încărcare și pentru introducerea 
combustibililor alternativi durabili și 
bazați în întregime pe surse regenerabile 
de energie,
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Or. en

Amendamentul 5
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru instalarea 
tehnologiilor inovatoare, a infrastructurii 
de încărcare și pentru introducerea 
combustibililor alternativi,

A. întrucât, în sectorul transporturilor, 
numai pentru rețeaua transeuropeană de 
transport sunt necesare investiții în valoare 
de peste 700 de miliarde EUR până în 
2030, fiind necesare, de asemenea, 
investiții suplimentare pentru instalarea 
tehnologiilor și soluțiilor STI inovatoare, a 
infrastructurii de încărcare și pentru 
introducerea combustibililor alternativi,

Or. en

Amendamentul 6
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât UE trebuie să faciliteze 
menținerea competitivității și capacității 
sectorului său al transporturilor de a 
investi în Europa și să transforme în 
realitate tranziția la mobilitatea durabilă, 
creând astfel locuri de muncă și know-
how în UE,

Or. en

Amendamentul 7
Marian-Jean Marinescu
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Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât transportul este o parte 
fundamentală a pieței interne a UE și 
joacă un rol important în coeziunea 
economică, socială și teritorială a UE, 
mai ales în regiunile periferice, rurale, 
insulare și ultraperiferice,

Or. en

Amendamentul 8
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât pandemia de COVID-19 a 
generat o criză economică fără precedent 
pe teritoriul Uniunii, care trebuie 
abordată înainte de planificarea oricărei 
alte investiții pe termen lung,

Or. en

Amendamentul 9
João Ferreira

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât investițiile în 
transporturile publice și în schimbarea de 
paradigmă a mobilității (de la transporturi 
private la transporturi publice și ușoare) 
sunt esențiale pentru a face față 
impactului sectorului transporturilor 



AM\1207596RO.docx 7/61 PE653.808v01-00

RO

asupra schimbărilor climatice; întrucât 
Comunicarea privind Pactul verde 
european nu conține nicio referire la 
transportul public;

Or. en

Amendamentul 10
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât emisiile de CO2 din 
Uniune provenite din sectorul 
transporturilor, inclusiv aviația 
internațională, dar exceptând transportul 
internațional, au fost în 2017 cu 28 % 
peste nivelurile înregistrate în 1990, 
reprezentând 27 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din UE-28, 
incluzând emisiile maritime și cele 
provenite din aviația internațională1a,
_________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Amendamentul 11
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât obiectivele Pactului verde 
nu pot fi atinse fără decarbonizarea 
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sectorului transporturilor în Europa; în 
acest sens, emisiile de GES provenite din 
transporturi reprezintă 27 % din emisiile 
globale ale UE, fiind singurele care încă 
sunt în creștere,

Or. en

Amendamentul 12
Dorien Rookmaker

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă din deceniul 
următor, 1 trilion de euro vor fi investiți 
până în 2030 într-o gamă largă de 
proiecte diverse gestionate de diferite 
entități precum CE, statele membre, 
programe,

Or. en

Amendamentul 13
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât nu există o linie bugetară 
dedicată Planului de investiții al Pactului 
verde european și toate investițiile sunt 
implementate prin politici sectoriale,

Or. en

Amendamentul 14
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
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Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât mobilitatea durabilă în 
toate modurile de transport și o 
infrastructură multimodală actualizată, 
inclusiv rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T), sunt cruciale pentru a 
realiza o economie neutră din punct de 
vedere climatic,

Or. en

Amendamentul 15
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât cercetarea și inovarea 
sunt factori determinanți cruciali pentru 
competitivitatea și durabilitatea sectorului 
transporturilor,

Or. en

Amendamentul 16
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât unul din 10 europeni 
lucrează în sectorul extins al 
transporturilor și întrucât investițiile în 
infrastructura de transport vor conduce la 
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crearea de noi locuri de muncă, având în 
vedere că se estimează că fiecare miliard 
de euro investit în rețeaua centrală TEN-
T va crea până la 20 000 de noi locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 17
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât sectorul transporturilor 
trebuie să fie pregătit să facă față noilor 
evoluții socioeconomice și tehnologice, 
necesitând investiții semnificative în noi 
modele de mobilitate, în digitalizare, 
cercetare și inovare, în surse alternative 
de energie și în eficiență energetică, 

Or. en

Amendamentul 18
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât reducerea emisiilor 
provenite din sectorul transporturilor 
poate fi accelerată atât pentru 
infrastructură, cât și pentru flotă, prin 
dezvoltarea și consolidarea sinergiilor cu 
alte sectoare, cum ar fi sectorul digital 
sau energetic (de exemplu, tehnologia 
hidrogenului);

Or. en
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Amendamentul 19
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât o infrastructură 
multimodală actualizată, inclusiv rețeaua 
transeuropeană de transport, este 
esențială pentru conectarea și 
competitivitatea UE și pentru facilitarea 
unei mobilități durabile și inteligente;

Or. en

Amendamentul 20
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât transportul trebuie să 
contribuie și la atingerea obiectivelor de 
reducere a emisiilor UE într-un mod 
neutru din punct de vedere tehnologic, 
asigurându-se totodată că transportul 
rămâne accesibil ca preț și competitiv,

Or. en

Amendamentul 21
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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Ae. întrucât microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
urile) din sectorul transporturilor și al 
turismului sunt puternic afectate de 
pandemia de COVID-19 ca urmare a 
aplicării restricțiilor de mobilitate; 
întrucât actuala criză a demonstrat că 
sectorul transporturilor și al logisticii și 
lucrătorii săi din sectorul transporturilor 
reprezintă piatra de temelie a economiei 
europene, deoarece neîntreruperea 
transportului de marfă a fost esențială 
pentru funcționarea lanțurilor de 
aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 22
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. consideră că este momentul 
potrivit pentru o remodelare 
fundamentală a finanțării transporturilor 
din UE, în vederea stabilirii unui sector al 
transporturilor cu emisii zero nete până în 
2050 și a garantării alinierii depline la 
Acordul de la Paris și la obiectivele de 
dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 23
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul
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1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero;

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul tuturor statelor membre pentru 
cercetare și inovare în materie de soluții de 
mobilitate cu emisii zero astfel încât să se 
asigure o tranziție justă către 
neutralitatea climatică, simultan cu 
consolidarea economică a pieței unice;

Or. en

Amendamentul 24
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero;

1. ia act de necesitatea luării unor 
măsuri cuprinzătoare în sectorul 
transporturilor pentru a reduce treptat 
emisiile acestui sector și a atinge 
neutralitatea carbonului. Atrage atenția 
asupra necesității de a majora sprijinul 
pentru cercetare și inovare în materie de 
soluții de mobilitate cu emisii zero;

Or. en

Amendamentul 25
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 

1. subliniază că sectorul 
transporturilor trebuie să ia măsuri 
urgente în conformitate cu angajamentele 
UE în baza Acordului de la Paris pentru a 
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sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero;

reduce emisiile în toate modurile de 
transport, dar atrage atenția asupra 
necesității de a majora sprijinul pentru 
cercetare și inovare în materie de soluții de 
mobilitate cu emisii zero;

Or. en

Amendamentul 26
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero;

1. subliniază că trebuie luate măsuri 
suplimentare în sectorul transporturilor 
pentru a reduce emisiile specifice acestui 
sector pentru a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050, dar atrage atenția 
asupra necesității de a consolida legislația 
și sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero;

Or. en

Amendamentul 27
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero;

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero, mai ales în ceea ce privește 
tehnologiile avansate și mobilitatea 
inteligentă, inclusiv combustibili 
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alternativi, tehnologiile vehiculelor cu 
emisii scăzute și proiectele de 
infrastructură durabilă;

Or. en

Amendamentul 28
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero;

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
scăzute și zero;

Or. en

Amendamentul 29
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero;

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul financiar pentru cercetare și 
inovare în materie de soluții de mobilitate 
cu emisii zero;

Or. en
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Amendamentul 30
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero;

1. ia act de măsurile întreprinse în 
sectorul transporturilor pentru a reduce 
emisiile specifice acestui sector, dar atrage 
atenția asupra necesității de a majora 
sprijinul pentru cercetare și inovare în 
materie de soluții de mobilitate cu emisii 
zero în toate modurile de transport;

Or. en

Amendamentul 31
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

regretă dispozițiile privind „întoarcerea 
din drum a camioanelor” din pachetul I 
de mobilitate, care nu doar va conduce la 
emiterea a 3,2 milioane de tone 
suplimentare de CO2 pe an, dar va avea 
ca rezultat și parcurgerea de către 
camioanele din Europa de Est a 780 de 
milioane de kilometri suboptimali sau 
fără încărcătură anual.

Or. en

Amendamentul 32
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că toate politicile care 
au un impact asupra sectorului 
transporturilor trebuie să se bazeze pe 
știință și să urmeze evaluări de impact 
cuprinzătoare, care să țină seama de 
consecințele economice, de mediu și 
sociale; performanța de mediu a 
produselor și proiectelor ar trebui să fie 
stabilită prin măsurarea emisiilor 
generate pe durata ciclului de viață;

Or. en

Amendamentul 33
Mario Furore, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea 
îmbunătățirii obiectivelor climatice în 
conformitate cu un obiectiv al realizării 
neutralității climatice până în 2040; 
pentru a asigura un progres continuu 
către atingerea neutralității climatice, 
orice proiect de infrastructură de 
transport finanțat de la bugetul UE 
trebuie considerat, în urma unei evaluări 
independente, în concordanță cu 
obiectivele climatice pentru 2030, 2050 și, 
eventual, 2040, și compatibil cu obiectivul 
UE de construire a unei economii bazate 
în întregime pe surse regenerabile de 
energie, cu un nivel ridicat de eficiență 
energetică și a resurselor, neutră din 
punct de vedere climatic și circulară; în 
această privință, evaluarea efectelor 
proiectelor trebuie să țină seama de 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
pe parcursul întregului lor ciclu de viață, 
cum ar fi cele emise în faza de construcție 
și în faza operațională, inclusiv emisiile 
indirecte din lanțul valoric al unui 
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proiect;

Or. en

Amendamentul 34
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a 
promova schimbări substanțiale de 
paradigme ale mobilității, vizând tranziția 
la moduri cu impacturi climatice mai 
reduse, mai ales prin investiții în 
modernizarea, extinderea și eficientizarea 
rețelelor de transport public și a flotelor, 
promovarea transportului feroviar, a 
modurilor de transport mai ușoare și a 
interoperabilității, concentrarea asupra 
zonelor metropolitane și a centrelor 
urbane, dar și creșterea conectivității cu 
teritoriile insulare și zonele rurale; 
solicită investiții în proiecte cu potențial 
de atragere a utilizatorilor către 
transportul public, în detrimentul 
transportului individual, inclusiv prin 
finanțarea proiectelor care vizează 
sprijinirea sistemelor de transport public 
gratuit;

Or. en

Amendamentul 35
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. se angajează în favoarea unei 
redresări juste după criza provocată de 
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coronavirus, care să asigure că fondurile 
sunt investite în viitor, nu în trecut; care 
să condiționeze expansiunea fiscală de 
impulsionarea trecerii la o economie 
verde și de creșterea rezilienței societății și 
a populației; care să folosească fonduri 
publice pentru a asigura reziliența 
sectoarelor și a proiectelor la efectele 
schimbărilor climatice, generând astfel 
locuri de muncă verzi și o creștere 
sustenabilă; care să integreze riscurile și 
oportunitățile legate de climă în sistemul 
financiar, precum și în aspectele legate de 
elaborarea politicilor publice și de 
infrastructuri; și care să garanteze 
eliminarea subvențiilor pentru 
combustibilii fosili și aplicarea 
principiului „poluatorul plătește”;

Or. en

Amendamentul 36
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită o finanțare adecvată în 
cadrul programului Orizont Europa 
pentru parteneriatele europene dedicate 
transportului, precum Clean Sky, SESAR, 
Shift to Rail, FCH;

Or. en

Amendamentul 37
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul



PE653.808v01-00 20/61 AM\1207596RO.docx

RO

1b. solicită sprijinul ferm al sectorului 
transporturilor și al turismului prin 
Planul de redresare al UE de cel puțin 
20 % din planul total, în conformitate cu 
angajamentele Uniunii privind reducerea 
emisiilor de carbon și sustenabilitatea;

Or. en

Amendamentul 38
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. insistă asupra faptului ca toate 
investițiile sprijinite de UE să fie supuse 
taxonomiei UE a activităților sustenabile 
și indicilor de referință pentru activitățile 
de tranziție climatică și aliniați la Acordul 
de la Paris; invită Comisia să propună o 
taxonomie „maro” și criterii consolidate 
de sustenabilitate socială;

Or. en

Amendamentul 39
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) este factorul 
principal pentru realizarea Pactului verde, 
oferind până la 80 % din finanțarea sa în 
sectorul transporturilor în vederea 
îndeplinirii obiectivelor climatice; solicită 
insistent să se asigure soliditatea MIE și 
insistă ca finanțarea Planului de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP) să nu 

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) ar putea fi 
factorul principal pentru abordarea 
obiectivelor climatice, dacă contribuie la 
finanțarea rețelelor de transport regionale 
și locale, cu accent mai degrabă pe 
obiectivele de coeziune teritorială și 
socială, decât pe dezvoltarea pieței 
interne; subliniază că MIE ar trebui să 
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rezulte într-o realocare a fondurilor care ar 
putea afecta negativ MIE;

furnizeze până la 80 % din finanțarea sa 
sectorului transporturilor în vederea 
îndeplinirii obiectivelor climatice; solicită 
insistent să se asigure soliditatea MIE și 
insistă ca finanțarea Planului de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP) să nu 
rezulte într-o realocare a fondurilor care ar 
putea afecta negativ MIE;

Or. en

Amendamentul 40
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) este 
factorul principal pentru realizarea 
Pactului verde, oferind până la 80 % din 
finanțarea sa în sectorul transporturilor în 
vederea îndeplinirii obiectivelor climatice; 
solicită insistent să se asigure soliditatea 
MIE și insistă ca finanțarea Planului de 
investiții pentru o Europă durabilă (SEIP) 
să nu rezulte într-o realocare a fondurilor 
care ar putea afecta negativ MIE;

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) contribuie 
la realizarea Pactului verde, oferind până la 
80 % din finanțarea sa în sectorul 
transporturilor în vederea îndeplinirii 
obiectivelor climatice;

Or. en

Amendamentul 41
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) este factorul 
principal pentru realizarea Pactului verde, 
oferind până la 80 % din finanțarea sa în 

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) este factorul 
principal pentru contribuirea la obiectivele 
climatice ale UE și ale statelor sale 
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sectorul transporturilor în vederea 
îndeplinirii obiectivelor climatice; solicită 
insistent să se asigure soliditatea MIE și 
insistă ca finanțarea Planului de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP) să nu 
rezulte într-o realocare a fondurilor care ar 
putea afecta negativ MIE;

membre, oferind până la 80 % din 
finanțarea sa în sectorul transporturilor în 
vederea îndeplinirii obiectivelor climatice; 
solicită insistent să se asigure soliditatea 
MIE și insistă ca finanțarea Planului de 
investiții pentru o Europă durabilă (SEIP) 
să nu rezulte într-o realocare a fondurilor 
care ar putea afecta negativ MIE;

Or. en

Amendamentul 42
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) este factorul 
principal pentru realizarea Pactului verde, 
oferind până la 80 % din finanțarea sa în 
sectorul transporturilor în vederea 
îndeplinirii obiectivelor climatice; solicită 
insistent să se asigure soliditatea MIE și 
insistă ca finanțarea Planului de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP) să nu 
rezulte într-o realocare a fondurilor care 
ar putea afecta negativ MIE;

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) este factorul 
principal pentru finalizarea rețelei TEN-T 
și pentru atingerea obiectivelor Pactului 
verde, oferind până la 80 % din finanțarea 
sa în sectorul transporturilor în vederea 
îndeplinirii obiectivelor climatice prin 
promovarea unor proiecte de 
infrastructură durabile, a 
multimodalității, a transportului feroviar 
de marfă, a acțiunilor inovatoare și 
digitale, cum ar fi sistemele de aplicații 
telematice și introducerea combustibililor 
alternativi; insistă asupra necesității de a 
avea un buget MIE mai puternic pentru a 
sprijini o tranziție reală către o mobilitate 
inteligentă, durabilă și sigură în UE; 
consideră că includerea unui pilon 
specific de investiții pentru crearea de 
sinergii în cadrul programului MIE ar 
accelera tranziția către neutralitatea 
climatică;

Or. en
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Amendamentul 43
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) este factorul 
principal pentru realizarea Pactului verde, 
oferind până la 80 % din finanțarea sa în 
sectorul transporturilor în vederea 
îndeplinirii obiectivelor climatice; solicită 
insistent să se asigure soliditatea MIE și 
insistă ca finanțarea Planului de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP) să nu 
rezulte într-o realocare a fondurilor care ar 
putea afecta negativ MIE;

2. subliniază că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) este factorul 
principal pentru realizarea Pactului verde, 
oferind până la 80 % din finanțarea sa în 
sectorul transporturilor în vederea 
îndeplinirii obiectivelor climatice; solicită 
insistent să se asigure soliditatea MIE și 
insistă ca finanțarea Planului de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP) să nu 
rezulte într-o realocare a fondurilor care ar 
putea afecta negativ MIE, ținând cont că 
investițiile pentru redresarea sectorului 
transporturilor și al turismului în urma 
pandemiei de COVID-19 ar trebui să fie 
prioritare;

Or. en

Amendamentul 44
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită ca fondurile programului 
Orizont Europa să fie alocate cercetării și 
dezvoltării (CD) dedicate sectorului 
transporturilor, în special soluțiilor 
pentru combustibili alternativi, bateriilor 
și componentelor pentru autovehiculele 
electrice și tehnologiilor alternative 
pentru materialul rulant;

Or. en
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Amendamentul 45
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei Europene să țină 
seama de pierderile de locuri de muncă 
care pot apărea odată cu reconversia 
sectorului transporturilor și al turismului; 
încurajează cu tărie Comisia să 
colaboreze cu statele membre pentru a se 
asigura că interesele lucrătorilor și 
drepturile sociale sunt protejate;

Or. en

Amendamentul 46
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită o foaie de parcurs pentru 
reducerea emisiilor generate de industria 
autovehiculelor și de vehiculele pe care le 
produce, bazată pe CD și pe capacități 
tehnologice; această foaie de parcurs ar 
trebui să includă, de asemenea, un 
program european dedicat reciclării 
vehiculelor;

Or. en

Amendamentul 47
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor; subliniază că 
investițiile realizate până în prezent nu 
trebuie subminate prin modificarea 
condițiilor de finanțare și solicită ca SEIP 
să asigure un cadrul de sprijin al 
investițiilor realist și orientat către viitor;

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor de decarbonizare 
în concordanță cu angajamentele UE în 
baza Acordului de la Paris; subliniază că 
investițiile care subminează atingerea 
obiectivelor climatice ale UE nu trebuie 
realizate, pentru a se evita un efect de 
blocare;

Or. en

Amendamentul 48
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor; subliniază că 
investițiile realizate până în prezent nu 
trebuie subminate prin modificarea 
condițiilor de finanțare și solicită ca SEIP 
să asigure un cadrul de sprijin al 
investițiilor realist și orientat către viitor;

3. subliniază că, pentru a fi eficace, 
proiectele din domeniul transporturilor pot, 
deși nu întotdeauna, să necesite investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor; subliniază că 
investițiile realizate până în prezent nu 
trebuie subminate prin modificarea 
condițiilor de finanțare decât dacă aceste 
investiții contravin principiului de „a nu 
dăuna”; și se așteaptă ca SEIP să asigure 
un cadru de sprijin al investițiilor realist și 
orientat către viitor care să corespundă pe 
deplin cu obiectivul Acordului de la Paris 
de a menține creșterea temperaturii sub 
1,5 grade Celsius;

Or. en

Amendamentul 49
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Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor; subliniază că 
investițiile realizate până în prezent nu 
trebuie subminate prin modificarea 
condițiilor de finanțare și solicită ca SEIP 
să asigure un cadrul de sprijin al 
investițiilor realist și orientat către viitor;

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică, 
stabilitatea obiectivelor și disponibilitatea 
informațiilor; subliniază că investițiile 
realizate până în prezent nu trebuie 
subminate prin modificarea condițiilor de 
finanțare și se așteaptă ca SEIP să asigure 
un cadru de sprijin al investițiilor realist și 
orientat către viitor și, în cele din urmă, să 
asigure continuitatea proiectelor în cel 
mai eficient și eficace mod;

Or. en

Amendamentul 50
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor; subliniază că 
investițiile realizate până în prezent nu 
trebuie subminate prin modificarea 
condițiilor de finanțare și solicită ca SEIP 
să asigure un cadrul de sprijin al 
investițiilor realist și orientat către viitor;

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor și al turismului 
necesită investiții masive, iar pentru a 
atrage investitori este esențial să se asigure 
securitatea juridică și stabilitatea 
obiectivelor; subliniază că investițiile 
realizate până în prezent nu trebuie 
subminate prin modificarea condițiilor de 
finanțare și se așteaptă ca SEIP să asigure 
un cadru de sprijin al investițiilor realist, 
echitabil și orientat către viitor, în toate 
statele membre;

Or. en
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Amendamentul 51
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor; subliniază că 
investițiile realizate până în prezent nu 
trebuie subminate prin modificarea 
condițiilor de finanțare și solicită ca SEIP 
să asigure un cadrul de sprijin al 
investițiilor realist și orientat către viitor;

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor; evidențiază faptul 
că procedurile administrative tot mai 
numeroase și mai complexe pentru 
realizarea proiectelor în domeniul 
transporturilor generează costuri crescute 
și întârzieri, fiind un obstacol pentru 
rețeaua de transport a UE în ansamblul 
său; subliniază că investițiile realizate până 
în prezent nu trebuie subminate prin 
modificarea condițiilor de finanțare și se 
așteaptă ca SEIP să asigure un cadru de 
sprijin al investițiilor realist și orientat 
către viitor;

Or. en

Amendamentul 52
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor; subliniază că 
investițiile realizate până în prezent nu 
trebuie subminate prin modificarea 
condițiilor de finanțare și solicită ca SEIP 
să asigure un cadrul de sprijin al 

3. subliniază că proiectele din 
domeniul transporturilor necesită investiții 
masive, iar pentru a atrage investitori este 
esențial să se asigure securitatea juridică și 
stabilitatea obiectivelor previzibile; 
subliniază că investițiile realizate până în 
prezent nu trebuie subminate prin 
modificarea condițiilor de finanțare și se 
așteaptă ca SEIP să asigure un cadru de 
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investițiilor realist și orientat către viitor; sprijin al investițiilor realist și orientat 
către viitor;

Or. en

Amendamentul 53
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea unei 
intervenții pentru a sprijini rețelele de 
transport public și flotele la nivel local și 
regional ca instrument eficace pentru 
tranziția către o mobilitate cu emisii 
scăzute, promovând în același timp 
transferul modal, mai ales în centrele 
metropolitane, și conectivitatea în zonele 
rurale;

Or. en

Amendamentul 54
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită investiții în digitalizare, în 
special pentru dezvoltarea și instalarea 
sistemului de transport inteligent (STI), a 
sistemelor de monitorizare și informare 
privind traficul navelor maritime 
(VTMIS), a serviciilor de informații 
fluviale (RIS) și a Sistemului european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS);

Or. en
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Amendamentul 55
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este important ca 
Pactul verde să fie însoțit de o tranziție 
justă, incluzivă și nediscriminatorie, 
pentru a se asigura că întreprinderile, 
IMM-urile și forța de muncă din sectorul 
transporturilor se pot adapta și pentru a 
sprijini regiunile și comunitățile cele mai 
afectate; consideră că, pentru acest proces 
de ajustare, este important să existe 
scheme de finanțare corespunzătoare ale 
UE, inclusiv stimulente pentru investiții 
durabile, precum și formarea și 
înzestrarea forței de muncă din sector cu 
calificări noi pentru noi perspective de 
locuri de muncă, cerințe și abilități;

Or. en

Amendamentul 56
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că UE trebuie să se 
asigure că statele membre dispun de 
mijloacele necesare pentru a investi în 
tranziția ecologică a aparatului lor de 
producție, în ceea ce privește aspectele de 
mediu și de mobilitate;

Or. en
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Amendamentul 57
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că întărirea bugetului 
UE este crucială, consolidând funcția sa 
redistributivă în susținerea promovării 
unei convergențe efective în progresul 
economic și social între statele membre – 
fonduri structurale și de investiții și de 
coeziune – și în sprijinirea sectoarelor 
productive și a ocupării forței de muncă 
cu drepturi, prin subvenții (iar nu 
împrumuturi) către statele membre; în 
mod special și având în vedere momentul 
actual în care statele membre suferă 
consecințele economice și sociale ale 
pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 58
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c.  solicită o creștere semnificativă a 
elementelor legate de coeziunea 
economică, socială și teritorială, astfel 
încât principiul redistributiv să fie 
respectat pe deplin; consideră că numai în 
acest mod poate UE să se asigure că 
statele membre dispun de mijloacele 
necesare pentru a investi în tranziția 
ecologică; consideră că această 
consolidare ar trebui realizată prin 
majorarea contribuțiilor statelor membre 
pe baza veniturilor lor naționale brute, 
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consolidând, prin cheia de repartizare, 
principiul potrivit căruia statele membre 
cu cel mai mare VNB ar trebui să 
contribuie proporțional mai mult, 
implicându-se mai degrabă în realizarea 
unei coeziuni economice și sociale 
eficace, iar nu în direcția agravării 
divergențelor în Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 59
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții să fie 
adaptate la necesitățile specifice ale acestui 
sector, iar statele membre trebuie să se 
angajeze să asigure un nivel adecvat de 
finanțare;

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții, sub rezerva 
cadrelor de reziliență la efectele 
schimbărilor climatice bazate pe 
obiectivele Acordului de la Paris și pe 
obiectivul atingerii neutralității climatice 
până în 2050, să fie adaptate la necesitățile 
specifice de îmbunătățire a tranziției 
durabile ale acestui sector, iar statele 
membre trebuie să se angajeze să asigure 
un nivel adecvat de finanțare;

Or. en

Amendamentul 60
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții să fie 
adaptate la necesitățile specifice ale acestui 
sector, iar statele membre trebuie să se 
angajeze să asigure un nivel adecvat de 
finanțare;

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții să fie 
reziliente la efectele schimbărilor 
climatice și adaptate la necesitățile 
specifice ale acestui sector, iar statele 
membre trebuie să se angajeze să asigure 
un nivel adecvat de finanțare;

Or. en

Amendamentul 61
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții să fie 
adaptate la necesitățile specifice ale acestui 
sector, iar statele membre trebuie să se 
angajeze să asigure un nivel adecvat de 
finanțare;

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții să fie 
adaptate la necesitățile specifice ale 
sectorului transporturilor, iar statele 
membre trebuie să se angajeze să asigure 
un nivel adecvat de finanțare; subliniază 
că sinergiile create între programele 
relevante ale Uniunii în domenii precum 
transportul, energia și digitalizarea ar 
putea fi esențiale pentru a accelera 
avansarea către dezvoltarea unei 
mobilități inteligente și durabile la nivelul 
UE;
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Or. en

Amendamentul 62
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții să fie 
adaptate la necesitățile specifice ale acestui 
sector, iar statele membre trebuie să se 
angajeze să asigure un nivel adecvat de 
finanțare;

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.), împrumuturile și alte 
instrumente financiare acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale acestui sector, iar 
statele membre trebuie să se angajeze să 
asigure un nivel adecvat de finanțare;

Or. en

Amendamentul 63
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții să fie 
adaptate la necesitățile specifice ale acestui 
sector, iar statele membre trebuie să se 
angajeze să asigure un nivel adecvat de 
finanțare;

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții să fie 
adaptate la necesitățile specifice ale acestui 
sector, iar statele membre trebuie să se 
angajeze să asigure un nivel adecvat de 
finanțare care ar trebui să fie adaptat în 
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funcție de situația economică a fiecărui 
stat membru, iar pentru țările aflate în 
nevoie ar trebui propuse măsuri și 
stimulente la nivel european;

Or. en

Amendamentul 64
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene etc.) și împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții să fie 
adaptate la necesitățile specifice ale acestui 
sector, iar statele membre trebuie să se 
angajeze să asigure un nivel adecvat de 
finanțare;

4. subliniază că, pentru a garanta un 
volum suficient de investiții pentru 
sustenabilitatea infrastructurii de transport, 
este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, programul Orizont Europa etc.) 
și împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale acestui sector, iar 
statele membre trebuie să se angajeze să 
asigure un nivel adecvat de finanțare; 
solicită Comisiei Europene orientări clare 
cu privire la modalitățile și condițiile în 
care statele membre pot utiliza investițiile; 
solicită Comisiei Europene să efectueze o 
supraveghere periodică a proiectelor 
finanțate, pentru a se asigura că acestea 
respectă principiile stabilite în Pactul 
verde;

Or. en

Amendamentul 65
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că statele membre 
trebuie să primească sprijin financiar în 
funcție de nevoile lor specifice, pentru a 
putea crea infrastructura necesară 
realizării obiectivelor privind clima și 
conectivitatea, astfel încât nicio persoană 
și nicio regiune să nu rămână în urmă;

Or. en

Amendamentul 66
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că adaptarea 
infrastructurii la noile modele de 
mobilitate și tipuri de vehicule ar trebui să 
fie o prioritate; UE ar trebui să încurajeze 
automatizarea și sustenabilitatea 
transportului rutier, inclusiv a 
transportului de marfă; solicită o foaie de 
parcurs pentru infrastructura rutieră care 
să fie aliniată la foaia de parcurs pentru 
reducerea emisiilor din industria 
autovehiculelor;

Or. en

Amendamentul 67
Isabel García Muñoz, Vera Tax, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini, Rovana Plumb, César Luena

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că reforma sistemului 
de resurse proprii ale UE ar aduce 
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beneficii economice și politice imediate 
începând cu 2021; solicită Comisiei 
Europene să prezinte propuneri legislative 
concrete privind noul sistem de resurse 
proprii al UE, inclusiv, printre altele, 
extinderea sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii la sectorul maritim 
și al aviației și instituirea unui mecanism 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon; sugerează că aceste noi 
surse de venit ale UE ar putea fi 
redirecționate pentru a atinge obiectivele 
stabilite în Pactul verde european, cum ar 
fi accelerarea tranziției către o mobilitate 
durabilă și inteligentă;

Or. en

Amendamentul 68
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că noile fonduri 
propuse în cadrul Pactului verde 
european trebuie să prevadă o răspândire 
teritorială a investițiilor (de la producția 
agricolă și industrială la platforme de 
producție a energiei), care să garanteze 
coeziunea teritorială și o acoperire 
echilibrată a teritoriului, promovând 
convergența și evitând divergențele între 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 69
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. recunoaște că navigabilitatea 
căilor navigabile interioare europene 
necesită îmbunătățiri 
semnificative; solicită ca nevoile de 
finanțare dedicată să fie introduse la 
nivelul mai multor instrumente de 
finanțare, cum ar fi Mecanismul pentru 
interconectarea Europei și fondurile de 
coeziune, sau cu participarea Băncii 
Europene de Investiții;

Or. en

Amendamentul 70
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită sprijin pentru „Strategia 
inițială” a OMI și pentru o strategie clară, 
care să includă valori de referință pentru 
normele privind reducerea emisiilor, 
pentru sectorul maritim al UE;

Or. en

Amendamentul 71
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 

5. consideră că UE și statele sale 
membre nu dispun de instrumente 
suficiente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
consideră cu tărie, în acest sens, că 
Comisia Europeană ar trebui să propună 
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transporturi o parte din veniturile fiscale 
și din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

extinderea instrumentelor actuale, cum ar 
fi ETS, și să propună altele noi, cum ar fi 
o taxă ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon, în concordanță cu 
principiul „poluatorul plătește”, pentru a 
reduce în continuare emisiile și a stimula 
investițiile în sustenabilitatea modurilor de 
transport pertinente;

Or. en

Amendamentul 72
Henna Virkkunen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 
transporturi o parte din veniturile fiscale 
și din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
solicită statelor membre să stimuleze 
investițiile în sustenabilitatea modurilor de 
transport pertinente;

Or. en

Amendamentul 73
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
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sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 
transporturi o parte din veniturile fiscale 
și din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

sectorului transporturilor la decarbonizare, 
și anume prin intermediul fondurilor 
structurale și de investiții, ținând cont de 
faptul că aceste fonduri trebuie puternic 
consolidate, că accesul la acestea ar 
trebui să fie mai flexibil și mai puțin 
condiționat de statele membre și că 
acestea ar trebui să acorde o atenție mai 
mare intereselor strategice ale regiunilor 
(respectiv dezvoltării durabile a sectorului 
transporturilor) decât obiectivelor UE;

Or. en

Amendamentul 74
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 
transporturi o parte din veniturile fiscale și 
din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care încurajează sectorul 
transporturilor să contribuie la 
decarbonizare; subliniază totuși că acestea 
sunt extrem de insuficiente pentru a 
asigura respectarea de către sector a 
obiectivelor Pactului verde și de 
neutralitate climatică până în 2050; este 
ferm convins, în acest sens, că, printre alte 
măsuri, sectoarele aviatic și maritim 
trebuie să fie incluse în sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii 
din UE și că statele membre trebuie să 
rezerve pentru transporturi o parte din 
veniturile fiscale și din taxe, precum și din 
sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, pentru a stimula 
investițiile în sustenabilitatea modurilor de 
transport pertinente;

Or. en
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Amendamentul 75
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 
transporturi o parte din veniturile fiscale și 
din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

5. încurajează UE și statele sale 
membre să sporească la maximum 
utilizarea instrumentelor disponibile care 
asigură contribuția sectorului 
transporturilor la decarbonizare; este ferm 
convins, în acest sens, că statele membre 
trebuie să rezerve pentru transporturi o 
parte din veniturile fiscale și din taxe, 
precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

Or. en

Amendamentul 76
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 
transporturi o parte din veniturile fiscale și 
din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre rezervă pentru transporturi o parte 
din veniturile fiscale și din taxe, precum și 
din sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, pentru a stimula 
investițiile în sustenabilitatea modurilor de 
transport pertinente;

Or. en
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Amendamentul 77
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 
transporturi o parte din veniturile fiscale și 
din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre pot să rezerve pentru transporturi 
o parte din veniturile fiscale și din taxe, 
precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

Or. en

Amendamentul 78
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 
transporturi o parte din veniturile fiscale și 
din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este convins, în acest sens, că statele 
membre ar putea rezerva pentru 
transporturi, atunci când este posibil, o 
parte din veniturile fiscale și din taxe, 
precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;
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Or. en

Amendamentul 79
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 
transporturi o parte din veniturile fiscale și 
din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente;

5. consideră că UE și statele sale 
membre dispun deja de o serie de 
instrumente care asigură contribuția 
sectorului transporturilor la decarbonizare; 
este ferm convins, în acest sens, că statele 
membre trebuie să rezerve pentru 
transporturi o parte din veniturile fiscale și 
din taxe, precum și din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
pentru a stimula investițiile în 
sustenabilitatea modurilor de transport 
pertinente pentru a realiza obiectivele de 
eficiență economică și de conectivitate;;

Or. en

Amendamentul 80
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită extinderea în Europa de 
Est a Mecanismului pentru 
interconectarea Europei în domeniul 
transportului, în contextul politicii TEN-
T; solicită revizuirea rețelei TEN-T pentru 
a dezvolta în continuare legăturile nord-
sud în Europa de Est; solicită includerea 
Balcanilor de Vest în rețeaua TEN-T; 
consideră cu tărie că o astfel de extindere 
va crește sustenabilitatea;
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Or. en

Amendamentul 81
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că este necesară o 
revizuire a normelor privind ajutoarele de 
stat pentru aeroporturi, pentru a reduce 
numărul zborurilor cu mai multe escale 
până la o destinație europeană, reducând 
astfel semnificativ emisiile și timpul de 
călătorie și crescând totodată eficiența;

Or. en

Amendamentul 82
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită o evaluare paralelă a 
utilizării ETS în domeniul transporturilor 
sau aplicarea de măsuri legislative, 
inclusiv criterii de referință pentru 
implementarea de noi tehnologii durabile;

Or. en

Amendamentul 83
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul
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6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare programul InvestEU 
pentru transport și turism.

6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare investițiile publice pentru 
transport și turism.

Or. en

Amendamentul 84
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare programul InvestEU 
pentru transport și turism.

6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare programul InvestEU 
pentru infrastructura de transport durabil 
și turism; salută recentele creșteri 
bugetare ale programului InvestEU 
propuse în planul „Next Generation EU”; 
consideră programul ca fiind o 
oportunitate-cheie de a asigura investiții 
inteligente și de a sprijini politicile 
Uniunii, cum ar fi trecerea la o mobilitate 
inteligentă și durabilă în cadrul Pactului 
verde european prin promovarea 
proiectelor de infrastructuri durabile și 
prin acordarea unui sprijin crucial 
companiilor, IMM-urilor, investitorilor și 
lucrătorilor din sectorul transporturilor;

Or. en

Amendamentul 85
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare programul InvestEU 
pentru transport și turism.

6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare programul InvestEU 
pentru dezvoltarea în continuare a 
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transportului și a turismului, respectând 
pe deplin standardele sociale și de mediu.

Or. en

Amendamentul 86
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare programul InvestEU 
pentru transport și turism.

6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare programul InvestEU 
pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de 
transport și pentru promovarea turismului.

Or. en

Amendamentul 87
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare programul InvestEU 
pentru transport și turism.

6. invită Comisia să utilizeze într-o 
măsură mai mare programul InvestEU 
pentru transport și turism; reiterează că 
acordul provizoriu privind regulamentul 
de instituire a programului InvestEU 
conține o dispoziție generală – aplicabilă 
tuturor finanțărilor legate de transport – 
care garantează că „proiectele care sunt 
incompatibile cu realizarea obiectivelor 
climatice nu trebuie să fie eligibile pentru 
sprijin” și că operațiunile de finanțare și 
de investiții trebuie „să fie examinate 
pentru a determina dacă au un impact 
ecologic, climatic sau social și, dacă este 
cazul, să fie supuse evaluării durabilității 
de mediu, climatice și sociale”.
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Or. en

Amendamentul 88
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că analizele cost-
beneficiu pentru proiectele în domeniul 
transporturilor nu trebuie să mai pună 
accentul pe analizele economice pe 
termen scurt, ci pe înțelegerea 
cuprinzătoare a tuturor costurilor externe 
pe termen scurt și lung, ghidate de studiul 
recent privind externalitățile și 
internalizarea costurilor comandate de 
Comisie, care a relevat că valoarea totală 
a costurilor externe cu transporturile este 
estimată la aproape 1 000 de miliarde de 
euro anual. 1a

_________________
1a Study on Sustainable Transport 
Infrastructure Charging and 
Internalisation of Transport Externalities 
(Studiu privind taxarea durabilă a 
infrastructurii de transport și 
internalizarea externalităților 
transporturilor)(https://ec.europa.eu/trans
port/themes/sustainable-
transport/internalisation-transport-
external-costs_en).

Or. en

Amendamentul 89
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia Europeană să 
colaboreze îndeaproape cu statele membre 
și să țină seama de specificul regiunilor 
ultraperiferice, pentru a garanta o 
reducere la minimum a efectelor negative 
ale transformării sectorului turismului și 
al transporturilor;

Or. en

Amendamentul 90
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută încorporarea noii 
componente strategice de politică 
europeană a investițiilor în programul 
InvestEU; subliniază că aceasta cuprinde 
oportunități de investiții esențiale pentru 
activități de importanță strategică în 
cadrul UE, mai ales în ceea ce privește 
tranzițiile ecologice și digitale și o 
reziliență sporită; consideră că această 
investiție inteligentă ar trebui să stimuleze 
liderii industriali europeni în sectoarele 
strategice și lanțurile valorice esențiale, 
precum transporturile și logistica, inclusiv 
industria aeronautică, precum și în 
dezvoltarea sistemelor de aplicații 
telematice precum ERTMS; subliniază că 
noua componentă strategică de politică 
europeană a investițiilor ar trebui să 
sprijine, de asemenea, activitățile legate 
de incluziunea durabilă și socială, precum 
și de reziliența socială și inițiativele în 
domeniul ocupării forței de muncă în 
sectoarele strategice ale UE;

Or. en
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Amendamentul 91
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să includă în 
Mecanismul pentru o tranziție justă 
mijloace adecvate menite să sprijine 
reconversia industriilor ale căror produse 
finite sunt incompatibile cu ținta unei 
Uniuni neutre din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon;

Or. en

Amendamentul 92
Dorien Rookmaker

Proiect de aviz
Punctul 6 – punctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) constată riscul lipsei de control al 
Planului de investiții pentru o Europă 
durabilă din cauza sumelor mari 
implicate și a numeroaselor entități care 
gestionează diferite tipuri de proiecte și 
programe;
subliniază necesitatea unui control 
adecvat și, prin urmare, importanța 
raportării în timp util (t+1) privind toate 
investițiile implicate, pentru a crește 
capacitatea de a monitoriza în mod 
adecvat progresele înregistrate, prin 
adăugarea unei bucle de control 
structural (ciclul PDCA – plan-do-check-
act). 

Or. en
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Amendamentul 93
Dorien Rookmaker

Proiect de aviz
Punctul 6 – punctul 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(2) subliniază importanța unei rețele 
feroviare de călători complete și 
funcționale pentru UE și Pactul verde și 
solicită Comisiei să aloce fonduri 
suficiente pentru conectarea tuturor 
marilor orașe din Europa;
constată importanța coordonării la nivel 
central a unui program pentru a construi 
o rețea feroviară de călători completă, 
funcțională și accesibilă în UE pentru toți 
cetățenii din toate statele membre;
înțelege că finanțarea unui program bine 
gestionat pentru crearea unei rețele 
feroviare europene este de preferat multor 
proiecte feroviare mici care nu au 
contribuit la interconectivitate și la 
obiectivele Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 94
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. îndeamnă Comisia să ofere 
claritate investitorilor prin stabilirea 
resurselor pentru fiecare instrument al 
SIEP pe întreaga perioadă a CFM și prin 
instituirea taxonomiei durabilității la 
nivelul întregii UE până la sfârșitul 
anului 2020; recunoaște totuși că 
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investițiile în forme tranzitorii de 
combustibili care nu dăunează în mod 
semnificativ mediului [cum ar fi (bio-
)gazul natural lichefiat] sunt investiții 
care contribuie la obiectivul mobilității 
neutre din punct de vedere climatic; 
aceasta corespunde finanțării pentru o 
tranziție echitabilă în toate regiunile UE;

Or. en

Amendamentul 95
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. Moduri de transport durabile și 
planuri de mobilitate durabilă

Or. en

Amendamentul 96
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că sunt necesare norme 
flexibile privind ajutoarele de stat pentru 
tranziția către un sector de transport și 
logistică neutre din punct de vedere 
climatic (de exemplu, pentru proiectele de 
hidrogen ecologic), fără a denatura în 
mod disproporționat condițiile de 
concurență echitabile din Europa; 
îndeamnă Comisia să prezinte clarificări 
în ceea ce privește sprijinul de stat pentru 
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proiecte durabile în domeniul 
transporturilor;

Or. en

Amendamentul 97
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că intensificarea 
procentuală a transportului feroviar și 
maritim al UE, astfel cum este definit în 
Pactul verde european, are nevoie de un 
plan concret de investiții al UE și de 
măsuri concrete ale UE pentru a gestiona 
mai bine și pentru a crește capacitatea 
căilor ferate și a căilor navigabile 
interioare; în cazul transportului feroviar 
de marfă, este important să se țină cont de 
finanțarea pentru întreținerea și 
modernizarea infrastructurii feroviare a 
UE, eliminarea blocajelor, construirea 
legăturilor lipsă și promovarea 
interoperabilității la nivelul UE; 
transportul maritim de mărfuri are nevoie 
de investiții în cercetarea noilor tehnologii 
pentru decarbonizarea sectorului și în 
dezvoltarea de navelor cu emisii zero și 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 98
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6d subliniază rolul-cheie al Agenției 
Uniunii Europene pentru Căile Ferate 
(ERA) și a întreprinderii Shift2RailJoint 
în realizarea unei treceri durabile de la 
drumuri la căi ferate, astfel cum este 
stabilit în Pactul verde european; 
subliniază faptul că întreprinderea 
Shift2Rail joacă un rol esențial în 
depășirea obstacolelor tehnice și în 
promovarea interoperabilității, cu scopul 
de a face transportul feroviar mai ieftin, 
mai eficient și mai atractiv, contribuind la 
reducerea accidentelor și a emisiilor de 
CO2; remarcă importanța creșterii 
investițiilor UE în ERA și în Shift2Rail 
pentru a realiza progrese către crearea 
spațiului feroviar unic european;

Or. en

Amendamentul 99
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. îndeamnă Comisia să accelereze și 
să acorde prioritate investițiilor pentru 
proiectele de infrastructură care sunt în 
curs de execuție: cum ar fi hidrogenul 
curat, inovația în transportul feroviar de 
mare viteză și transportul pe căile 
navigabile interioare, integrând totodată 
măsuri de atenuare și de adaptare;

Or. en

Amendamentul 100
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
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Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. recunoaște că planul de investiții 
al Pactului verde european are un 
potențial mare de a include transportul 
durabil ca mijloc strategic pentru 
atingerea neutralității carbonului; 
subliniază că transportul colectiv de 
călători, fiind unul dintre cele mai rapide 
și mai eficiente metode de decarbonizare a 
mobilității oamenilor, ar trebui să se afle 
în centrul finanțării UE a tranziției 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 101
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. subliniază că sectorul 
transporturilor și al logisticii este format 
în mare parte din microîntreprinderi și 
IMM-uri; prin urmare, îndeamnă 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
acestor tipuri de întreprinderi, de exemplu 
prin oferirea unui acces mai bun la 
finanțarea și recalificarea angajaților;

Or. en

Amendamentul 102
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi
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Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. subliniază că sectorul 
transporturilor colective de călători a fost 
grav afectat de criza provocată de 
pandemia de Covid-19; subliniază că 
finanțarea și subvențiile acordate 
sectorului de transport colectiv de 
pasageri sunt esențiale pentru a depăși 
recesiunea care ne așteaptă și pentru a 
atinge obiectivele de sustenabilitate pe 
termen lung prevăzute de Pactul verde 
european; în această privință, susține că 
ar trebui transferate resurse adecvate 
către fondurile UE relevante și dedicate 
mobilității transportului colectiv de 
călători – cum ar fi autobuze, autocare și 
trenuri; invită Comisia UE să coopereze 
cu statele membre pentru a garanta că 
soluțiile de finanțare pentru modurile de 
transport colectiv de călători sunt incluse 
cu prioritate în planurile lor de redresare 
națională;

Or. en

Amendamentul 103
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6g. subliniază că investițiile în 
transportul public sunt esențiale pentru 
mobilitatea urbană durabilă, precum și 
pentru mobilitatea rurală durabilă, pentru 
a promova societăți durabile din punct de 
vedere ecologic, climatic și economic și 
pentru a combate excluziunea socială și 
tendința negativă de depopulare în zonele 
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izolate cu o densitate scăzută a populației; 
solicită, în acest sens, un sprijin sporit 
pentru infrastructura de transport și 
pentru promovarea transportului public și 
a mobilității durabile; subliniază 
importanța sprijinirii planurilor de 
acțiune ale sistemului de emitere a 
biletelor multimodale;

Or. en

Amendamentul 104
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6h. consideră că o articulare mai 
puternică a finanțării transportului urban 
cu planurile de mobilitate urbană 
durabilă (PMUD) este esențială pentru a 
stimula transformarea mobilității urbane; 
invită Comisia Europeană să coopereze 
cu statele membre pentru a dezvolta 
planuri și politici urbane durabile de 
mobilitate, inclusiv sprijinul pentru 
sisteme eficiente de transport public și 
soluții de mobilitate activă, cum ar fi 
mersul pe jos și mersul pe bicicletă, și 
promovarea accesibilității și 
multimodalității în rândul diferitelor 
moduri de transport, fiind garantate în 
același timp măsuri socioeconomice 
echilibrate pentru a asigura incluziunea și 
accesibilitatea prețului pentru cetățenii 
UE;

Or. en

Amendamentul 105
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
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Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Proiect de aviz
Punctul 6 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6i. subliniază faptul că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol-cheie în 
decarbonizarea sectorului aviației civile, 
inclusiv a industriei aeronautice civile, în 
concordanță cu obiectivele ambițioase ale 
Pactului verde european; reamintește, în 
special, rolul întreprinderilor comune 
Clean Sky 2 și SESAR în asigurarea 
accelerării nete ale tehnologiilor 
ecologice care vizează îmbunătățirea 
siguranței și reducerea emisiilor de CO2 
și de gaze cu efect de seră, precum și a 
nivelului de zgomot produs de aeronave; 
invită Comisia Europeană să elaboreze și 
să sprijine o foaie de parcurs pentru 
investiții a UE pentru aviație și 
aeronautică, pentru a demara inovarea în 
aviația durabilă, inclusiv cercetarea în 
materie de combustibili alternativi, în 
scopul păstrării competitivității și 
menținerii poziției de lider a Europei;

Or. en

Amendamentul 106
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Proiect de aviz
Punctul 6 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6j. consideră că sunt necesare fonduri 
ale UE pentru a garanta implementarea 
de vehiculele cu emisii zero la nivelul UE; 
fondurile UE ar trebui să asigure 
transformarea industriei autovehiculelor 
în direcția neutralității climatice, prin 
susținerea reînnoirii flotelor de vehicule 
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atât publice, cât și private, creșterea 
producției, introducerea de combustibili 
alternativi durabili și instalarea de puncte 
de reîncărcare, precum și promovarea 
programelor de casare în condiții 
ecologice; subliniază că fondurile UE ar 
trebui să abordeze, de asemenea, 
calificarea și perfecționarea necesară a 
lucrătorilor din industria autovehiculelor 
pentru a se adapta la noile cerințe de 
inovare, durabilitate și digitalizare ale 
sectorului;

Or. en

Amendamentul 107
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Proiect de aviz
Punctul 6 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6k. invită statele membre să includă 
sectorul transporturilor ca prioritate în 
planurile lor de redresare națională 
pentru a se asigura că pot avea acces 
major la resursele alocate din diverse 
inițiative stabilite în Planul european de 
redresare; invită, de asemenea, statele 
membre să sprijine investițiile feroviare în 
planurile lor naționale de acțiune, în 
concordanță cu obiectivele Pactului verde 
european; solicită Comisiei Europene să 
coopereze cu statele membre prin 
cartografierea inițiativelor de investiții 
inteligente pentru redresarea durabilă și 
rezilientă a sectorului;

Or. en

Amendamentul 108
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
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Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6l. Investiții în standarde de siguranță 
rutieră

Or. en

Amendamentul 109
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6m. subliniază că finanțarea UE 
reprezintă o pârghie importantă pentru a 
investi în soluții inovatoare și inteligente 
de siguranță rutieră și pentru a accelera 
obținerea de rezultate privind siguranța 
rutieră în întreaga UE; solicită Comisiei 
Europene să protejeze și să sporească 
investițiile în materie de siguranță rutieră 
la nivelul UE, mai ales investițiile în 
acțiuni eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, precum execuția, întreținerea 
și modernizarea infrastructurii rutiere 
prin rețeaua TEN-T și nu numai, 
modernizarea flotelor de vehicule de 
siguranță, atât publice, cât și private – ca 
parte a achizițiilor, adaptarea 
indicatoarelor și marcajelor rutiere, 
precum și investițiile în benzi de biciclete 
și zone pietonale de mare risc;

Or. en

Amendamentul 110
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Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 n (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6n. Turismul sustenabil

Or. en

Amendamentul 111
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Proiect de aviz
Punctul 6 o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6o. subliniază necesitatea unui sprijin 
financiar pentru inițiativele de turism 
durabil inovatoare, socioeconomice și 
ecologice, pentru a permite sectorului 
turistic să facă progrese către 
neutralitatea climatică și sustenabilitate; 
solicită Comisiei Europene să elaboreze o 
„foaie de parcurs a UE pentru un turism 
durabil și rezilient” care să stimuleze 
investițiile în măsuri inovatoare și de 
digitalizare, cum ar fi inițiative de 
economie circulară în sectorul 
turismului;

Or. en

Amendamentul 112
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 p (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6p. insistă asupra creării și 
introducerii unei alocări bugetare 
specifice pentru turismul durabil, astfel 
cum se precizează în mod clar în poziția 
Parlamentului European cu privire la 
cadrul financiar multianual 2021-2027, și 
reiterează că trebuie făcuți mai mulți pași 
importanți pentru a pregăti cea de a treia 
cea mai mare ramură economică a 
Uniunii Europene să îndeplinească 
condițiile Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 113
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Proiect de aviz
Punctul 6 q (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6q. subliniază că noua inițiativă 
REACT-EU, în cadrul Planului european 
de redresare, ar trebui să sprijine 
finanțarea redresării sectorului turistic și 
să asigure adaptarea corespunzătoare a 
măsurilor de redresare post criză;

Or. en

Amendamentul 114
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Proiect de aviz
Punctul 6 r (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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6r. invită Comisia Europeană să ofere 
orientări companiilor și IMM-urilor din 
sectorul turismului și călătoriilor din UE 
cu privire la modalitatea de acces la 
programele de finanțare și de investiții 
disponibile ale UE pentru redresarea și 
transformarea durabilă a sectorului;

Or. en

Amendamentul 115
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Proiect de aviz
Punctul 6 s (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6s. invită statele membre să includă 
sectorul turismului și călătoriilor ca 
prioritate în planurile lor naționale de 
redresare, pentru a se asigura că pot avea 
un acces major la resursele alocate din 
diferite inițiative stabilite în Planul 
european de redresare; solicită Comisiei 
Europene să coopereze cu statele membre 
și să facă schimb de bune practici privind 
finanțarea și oportunitățile de finanțare 
pentru acest sector.

Or. en


