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Amendamentul 31
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. es

Amendamentul 32
Clare Daly, Mick Wallace

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În Comunicarea sa din 11 
decembrie 201915, Comisia a prezentat un 
Pact ecologic european pentru Uniunea 
Europeană și cetățenii săi. Pactul ecologic 
european este o nouă strategie de creștere 

(1) Pactul verde european este o nouă 
strategie de creștere care are drept scop 
transformarea Uniunii într-o societate 
echitabilă și prosperă, cu o economie 
modernă, eficientă din punctul de vedere al 
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care are drept scop transformarea Uniunii 
într-o societate echitabilă și prosperă, cu o 
economie modernă, eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
competitivă, liberă de emisii nete de gaze 
cu efect de seră în 2050, în care creșterea 
economică este decuplată de utilizarea 
resurselor.

utilizării resurselor și competitivă, liberă de 
emisii nete de gaze cu efect de seră în 
2050, în care creșterea economică este 
decuplată de utilizarea resurselor. Spiritul 
unui Nou pact verde, sau orice altă 
combinație a acestor termeni, este de a 
avea o tranziție ecologică ambițioasă, 
condusă de stat și finanțată public.

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

Or. en

Amendamentul 33
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Experiența recentă din timpul 
pandemiei de COVID-19 a demonstrat 
importanța căilor ferate ca mod de 
transport stabil, sigur și mai rezilient 
pentru mărfuri și pasageri. Acest lucru se 
datorează, în mare parte, angajaților care 
au continuat să lucreze în condiții dificile, 
periculoase și nesigure pentru a garanta 
transportul de materiale medicale și de 
bunuri esențiale în întreaga Europă.

Or. en

Amendamentul 34
Marco Campomenosi
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Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În rezoluția sa din 15 ianuarie 
202017, Parlamentul European a salutat 
comunicarea Comisiei privind „Pactul 
ecologic european” și a făcut apel la 
tranziția necesară către o societate neutră 
din punct de vedere climatic cel târziu până 
în 2050.

(3) În rezoluția sa din 15 ianuarie 
202017, Parlamentul European a salutat 
comunicarea Comisiei privind „Pactul 
ecologic european” și a făcut apel la 
tranziția necesară către o societate neutră 
din punct de vedere climatic cel târziu până 
în 2050. În această privință, după 
pandemia de COVID-19, obiectivul de a 
realiza neutralitatea climatică trebuie să 
fie pus în balanță cu necesitatea de a da 
răspunsuri urgente la criza economică cu 
care se confruntă statele membre. 

_________________ _________________
17 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european [2019/2956 (RSP)].

17 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european [2019/2956(RSP)].

Or. en

Amendamentul 35
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În rezoluția sa din 15 ianuarie 
202017, Parlamentul European a salutat 
comunicarea Comisiei privind „Pactul 
ecologic european” și a făcut apel la 
tranziția necesară către o societate neutră 
din punct de vedere climatic cel târziu până 
în 2050.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 36
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Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se asigura 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor generate de 
transporturi până în 2050. Realizarea unui 
transport durabil, intermodal, înseamnă 
punerea pe primul plan a utilizatorilor și 
asigurarea unor alternative mai economice, 
mai accesibile, mai sănătoase și mai curate 
la variantele de mobilitate alese de aceștia 
în prezent, încurajându-i pe cei care 
recurg deja la moduri de transport 
sustenabile, cum ar fi mersul pe jos, 
mersul cu bicicleta și transportul în 
comun. Realizarea unui transport durabil 
înseamnă și punerea pe primul plan al 
lucrătorilor din transporturi, care sunt 
lucrători esențiali și oferă servicii de 
transport de calitate pentru utilizatori 
numai atunci când sunt îndeplinite 
condiții de lucru de calitate. Pactul 
ecologic european implică accelerarea 
trecerii la o mobilitate durabilă și 
inteligentă pentru a face față acestor 
provocări. În particular, o parte substanțială 
a celor 75 de procente din transportul 
intern de marfă efectuat în prezent pe cale 
rutieră ar trebui să fie transferată către 
transportul feroviar și către transportul pe 
căile navigabile interioare.
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Amendamentul 37
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se asigura 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor generate de 
transporturi până în 2050. În vederea 
asigurării unui transport durabil, este 
necesar să se acorde prioritate 
utilizatorilor și să li se ofere alternative 
mai abordabile ca preț, mai ușor 
accesibile, mai sănătoase și mai puțin 
poluante, care să poată înlocui obiceiurile 
lor actuale în materie de mobilitate. Este 
necesar, de asemenea, să se pună capăt 
tuturor mediilor fiscale favorabile, tuturor 
formelor de ajutor de stat și de investiții 
publice în industrii și moduri de transport 
care au efecte negative disproporționate 
asupra mediului. Pactul ecologic european 
implică accelerarea trecerii la o mobilitate 
durabilă și inteligentă pentru a face față 
acestor provocări. În particular, o parte 
substanțială a celor 75 de procente din 
transportul intern de marfă efectuat în 
prezent pe cale rutieră ar trebui să fie 
transferată către transportul feroviar și 
către transportul pe căile navigabile 
interioare.
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Amendamentul 38
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 39
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul verde european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate sustenabilă, inteligentă, 
intermodală, interoperabilă și 
interconectată. Transporturile sunt 
responsabile pentru o pătrime din emisiile 
de gaze cu efect de seră ale Uniunii, iar 
această pondere continuă să crească. Pentru 
a se obține neutralitatea climatică, este 
necesară o reducere cu 90 % a emisiilor din 
transporturi până în 2050. Realizarea unui 
transport durabil înseamnă punerea pe 
primul plan a utilizatorilor și asigurarea 
unor infrastructuri care să le ofere 
acestora alternative accesibile, eficace, 
eficiente, la prețuri competitive, care să le 
permită alegerea în mod natural a unor 
variante de mobilitate diferite de cele alese 
în prezent. Pactul verde european implică 
accelerarea trecerii la o mobilitate 
sustenabilă și inteligentă pentru a face față 
acestor provocări. În particular, o parte 
substanțială a celor 75 de procente din 
transportul intern de marfă efectuat în 
prezent pe cale rutieră ar trebui să fie 
transferată către transportul feroviar și 
către transportul pe căile navigabile 
interioare.

Or. es

Amendamentul 40
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Dominique Riquet

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se obține 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor din 
transporturi până în 2050. În vederea 
asigurării unui transport durabil, este 
necesar să se acorde prioritate 
utilizatorilor și să li se ofere alternative 
mai abordabile ca preț, mai ușor 
accesibile, mai sănătoase, mai curate și 
mai eficiente din punct de vedere 
energetic, pentru a-i încuraja să își 
schimbe obiceiurile în materie de 
mobilitate. Pactul ecologic european 
implică accelerarea trecerii la o mobilitate 
durabilă și inteligentă pentru a face față 
acestor provocări. În particular, o parte 
substanțială a celor 75 de procente din 
transportul intern de marfă efectuat în 
prezent pe cale rutieră ar trebui să fie 
transferată către transportul feroviar și 
către transportul pe căile navigabile 
interioare.

Or. fr

Amendamentul 41
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de decizie
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Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se obține 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor din 
transporturi până în 2040. Realizarea unui 
transport durabil înseamnă punerea pe 
primul plan a utilizatorilor și asigurarea 
unor alternative mai economice, mai 
accesibile, mai sănătoase și mai curate la 
variantele de mobilitate alese de aceștia în 
prezent. Pactul ecologic european implică 
accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă 
și inteligentă pentru a face față acestor 
provocări. În particular, o parte substanțială 
a celor 75 de procente din transportul 
intern de marfă efectuat în prezent pe cale 
rutieră ar trebui să fie transferată către 
transportul feroviar și către transportul pe 
căile navigabile interioare.

Or. it

Amendamentul 42
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 

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

transporturilor și al mobilității, fapt ce 
implică accelerarea trecerii la o mobilitate 
durabilă, intermodală și inteligentă. În 
vederea asigurării unui transport durabil, 
este necesar să se acorde prioritate 
utilizatorilor și să li se ofere alternative 
mai abordabile ca preț, mai ușor 
accesibile, mai sănătoase și mai puțin 
poluante, care să poată înlocui obiceiurile 
lor actuale în materie de mobilitate. Pactul 
verde european implică accelerarea trecerii 
la o mobilitate durabilă și inteligentă 
pentru a face față acestor provocări, dar 
punerea sa în aplicare nu ar trebui să 
reducă competitivitatea întreprinderilor 
europene pe piața globală. În particular, o 
parte substanțială a celor 75 de procente 
din transportul intern de marfă efectuat în 
prezent pe cale rutieră ar trebui să fie 
transferată către transportul feroviar și 
către transportul pe căile navigabile 
interioare. Acest proces ar trebui încurajat 
prin îmbunătățirea eficienței rețelei 
logistice și asigurarea unor stimulente 
pentru operatori.

Or. en

Amendamentul 43
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Anul european al căilor ferate ar 
trebui să fie o ocazie de a implica 
autoritățile locale și regionale în 
programarea și definirea unor proiecte de 
modernizare și digitalizare a 
infrastructurilor feroviare. Este necesar, 
în special, să fie implicate regiunile 
turistice care au nevoie de servicii 
feroviare durabile, moderne și 
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electrificate.

Or. en

Amendamentul 44
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie 
echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, 
fiind în același timp singurul mod care și-a 
redus în mod constant emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 
până în prezent. Pe lângă acestea, 
transportul feroviar și-a redus consumul de 
energie în perioada 1990-201618 și 
utilizează din ce în ce mai mult sursele de 
energie regenerabile. Sprijinul pentru 
transportul feroviar are o influență 
pozitivă și asupra altor moduri de 
transport. Uniunea și statele membre ar 
trebui să promoveze o abordare 
complementară între toate sectoarele de 
transport, luând în considerare faptul că 
intermodalitatea și interoperabilitatea 
reprezintă un obiectiv esențial de atins. În 
acest sens, transportul feroviar ar trebui 
să fie coloana vertebrală a logisticii 
europene și a transportului de pasageri pe 
distanțe medii.

_________________ _________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures” (Culegerea de 
date statistice în format de buzunar a DG 

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

MOVE privind transporturile din UE în 
2019, intitulată „Transporturile din UE în 
cifre”) (sursă: Eurostat)

Or. en

Amendamentul 45
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie 
echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, 
fiind în același timp singurul mod care și-a 
redus în mod constant emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 
până în prezent. Pe lângă acestea, 
transportul feroviar și-a redus consumul de 
energie în perioada 1990-201618 și 
utilizează din ce în ce mai mult sursele de 
energie regenerabile. Cu toate acestea, 
mediul fiscal defavorabil cu care se 
confruntă sectorul feroviar nu permite 
acestei industrii să își atingă capacitatea 
deplină, pasagerii fiind atrași de alte 
moduri de transport, mai ieftine, dar cu 
efecte negative disproporționate.

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

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

Amendamentul 46
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite de șapte ori mai puțin CO2 decât o 
călătorie echivalentă pe cale rutieră și de 
20 de ori mai puțin decât o călătorie 
echivalentă pe cale aeriană pe călător-
kilometru, fiind în același timp singurul 
mod care și-a redus în mod constant 
emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile 
de CO2 din 1990 până în prezent.17 a Pe 
lângă acestea, transportul feroviar și-a 
redus consumul de energie în perioada 
1990-201618 și utilizează din ce în ce mai 
mult sursele de energie regenerabile.

_________________ _________________
17 a Agenția Europeană de Mediu, AEM 
TERM 2014.

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

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

Or. fr

Amendamentul 47
Mario Furore, Laura Ferrara
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Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2040. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie 
echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, 
fiind în același timp singurul mod care și-a 
redus în mod constant emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 
până în prezent. Pe lângă acestea, 
transportul feroviar și-a redus consumul de 
energie în perioada 1990-201618 și 
utilizează din ce în ce mai mult sursele de 
energie regenerabile.

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

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

Or. it

Amendamentul 48
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pandemia de COVID-19 a afectat 
în mod deosebit de grav sectorul feroviar 
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și sectorul transportului public. Aceste 
sector s/a confruntat cu o scădere fără 
precedent a numărului de pasageri ai 
serviciilor internaționale și pe distanțe 
lungi, precum și ai serviciilor regionale, 
suburbane și urbane. În ciuda 
constrângerilor operaționale și 
financiare, sectorul a menținut legăturile 
vitale, atât pentru persoane, cât și pentru 
transportul de bunuri esențiale. 
Transportul feroviar și transportul în 
comun joacă un rol cheie în redresarea 
economică și sunt printre cele mai 
durabile moduri de transport. Prin 
urmare, Anul european al căilor ferate ar 
trebui să încurajeze cetățenii să 
folosească din nou transportul feroviar și 
transportul în comun.

Or. en

Amendamentul 49
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) 2021 este un an important pentru 
politica Uniunii în domeniul feroviar. 
Acesta va fi primul an complet în care vor 
fi puse în aplicare în întreaga UE normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare 
la deschiderea pieței serviciilor de 
transport intern de călători și la reducerea 
costurilor și a sarcinii administrative 
pentru întreprinderile feroviare care își 
desfășoară activitatea în întreaga UE. În 
multe state membre există un interes 
public din ce în ce mai mare pentru 
sectorul feroviar. Prin urmare, consideră 
că 2021 este o perioadă adecvată pentru 
punerea în aplicare a acestei inițiative.

Or. pl



PE654.016v01-00 18/88 AM\1208947RO.docx

RO

Amendamentul 50
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre ar trebui să ia 
măsuri pentru a îmbunătăți conectivitatea 
între diferitele regiuni, inclusiv legăturile 
transfrontaliere, și totodată să 
implementeze strategii macro-regionale 
prin implicarea autorităților locale și să 
îmbunătățească coordonarea între clienți 
și părțile interesate.

Or. en

Amendamentul 51
Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 
regiunile și teritoriile periferice ale acesteia 
și că creează sau reface tronsoane 
transfrontaliere lipsă1a și promovează 
electrificarea1b, sectorul feroviar 
contribuie la coeziunea socială, economică 
și teritorială. În plus, zonele izolate dispun 
adesea de rețele mai puține și mai puțin 
dezvoltate, care necesită o atenție 
deosebită. În plus, regiunile de frontieră 
din întreaga Uniune reprezintă 40 % din 
teritoriul Uniunii și conțin o treime din 
populația sa1c, dar se confruntă adesea cu 
o situație extrem de dificilă - au caracter 
rural și se găsesc la periferia rețelelor 
naționale.
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_________________
1a Raportul DG REGIO „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
(Cuantificarea efectelor obstacolelor 
juridice și administrative la nivel 
frontalier în regiunile frontaliere terestre) 
(Sursa: 
Https://ec.europa.eu/regional_policy/sour
ces/docoffic/2014/boosting_growth/quanti
f_effect_borders_obstacles.pdf ).
1b 
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/inf
ormation/publications/reports/2018/compr
ehensive-analysis-of-the-existing-cross-
border-rail-transport-connections-and-
missing-links-on-the-internal-eu-borders
1c Raportul DG REGIO „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
(Cuantificarea efectelor obstacolelor 
juridice și administrative la nivel 
frontalier în regiunile frontaliere terestre) 
(Sursa: 
Https://ec.europa.eu/regional_policy/sour
ces/docoffic/2014/boosting_growth/quanti
f_effect_borders_obstacles.pdf ).

Or. en

Amendamentul 52
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 
regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia, precum și cartierele îndepărtate 
și periferiile orașelor cu centrele orașelor, 
sectorul feroviar contribuie la coeziunea 
socială, economică și teritorială. El are 
avantajele de a reduce externalitățile 
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negative ale urbanizării, cum ar fi 
zgomotul, poluarea aerului și blocajele, 
care nu sunt de neglijat și care contribuie 
la îmbunătățirea calității vieții în orașe. În 
același timp, permite o mai bună 
conectivitate și o distribuire a populației 
care are un impact direct asupra mediului 
și a coeziunii sociale și economice.

Or. en

Amendamentul 53
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 
regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia, sectorul feroviar contribuie la 
coeziunea socială, economică și teritorială. 
Consolidarea interoperabilității cu alte 
mijloace de transport, cum ar fi 
transportul aerian și infrastructurile 
acestuia (aeroporturile) ar reprezenta cu 
siguranță o valoare adăugată, în principal 
pentru a asigura conectivitatea și 
mobilitatea inteligentă cu cursele pe 
distanțe lungi, regiunile, teritoriile și 
insulele periferice, care nu sunt accesibile 
pe calea ferată.

Or. en

Amendamentul 54
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 6

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

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 
teritoriile acesteia, inclusiv la nivel 
regional și local, sectorul feroviar 
contribuie la coeziunea socială, economică 
și teritorială. În plus, promovarea unei 
dezvoltări sustenabile și eficiente a 
întregii rețele TEN-T, a cărei realizare 
este esențială, și nu secundară rețelei 
centrale, ar mări conectivitatea regiunilor 
periferice și locale.

Or. en

Amendamentul 55
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 
regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia, sectorul feroviar contribuie la 
coeziunea socială, economică și teritorială 
a UE, fiind deosebit de important pentru 
conectivitatea din zonele rurale, unde 
infrastructurile feroviare de calitate 
garantează rămânerea populației în zonă 
și furnizarea de servicii de bază;

Or. es

Amendamentul 56
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 

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

regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia, sectorul feroviar contribuie la 
coeziunea socială, economică și teritorială 
și la competitivitatea sa mondială. Cu 
toate acestea, lipsesc anumite conexiuni, 
în special transfrontaliere, care împiedică 
buna funcționare a rețelei transeuropene 
de transport .

Or. fr

Amendamentul 57
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Sectorul feroviar trebuie să 
dispună de un sistem care să conecteze 
sistemele feroviare transfrontaliere din 
întreaga Uniune, realizând astfel legături 
neîntrerupte între diferitele țări, precum și 
cu regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia. Acest lucru va contribui la o 
mobilitate sustenabilă și inteligentă și la 
coeziunea socială, economică și teritorială.

Or. es

Amendamentul 58
Dorien Rookmaker

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport și orașe ale 
Uniunii cu regiunile și teritoriile periferice 
ale acesteia, acolo unde este posibil, prin 
legături de mare viteză, sectorul feroviar 
contribuie la coeziunea socială, economică 
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și teritorială.

Or. nl

Amendamentul 59
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 60
Maria Grapini

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 61
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson
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Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 62
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Menținerea liniilor secundare este 
esențială pentru a consolida 
conectivitatea teritorială, fie că este vorba 
de legături pe teritoriile statelor membre, 
de legături transfrontaliere sau de teritorii 
periferice. Transportul feroviar ar trebui 
promovat ca un mod de transport 
universal sustenabil, luând în considerare 
accesibilitatea sa socială, conectivitatea sa 
teritorială, care acoperă toate tipurile de 
utilizare, la orice oră, în orice zi și în orice 
anotimp.

Or. en

Amendamentul 63
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Crearea unei rețele feroviare 
funcționale în întreaga Europă ar mări 
coeziunea politică din Uniune și necesită 
obiective și măsuri specifice care să 
stimuleze dezvoltarea transportului 
colectiv și mobilitatea integrată, 
protejând, totodată, mediul și promovând 
incluziunea socială.

Or. en

Amendamentul 64
Tom Berendsen

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prin urmare, ar trebui subliniat că 
sunt necesare investiții în proiecte de 
infrastructură feroviară pentru a 
îmbunătăți legăturile regionale 
transfrontaliere în Europa, ceea ce va 
îmbunătăți activitatea economică în 
regiuni, va crea noi locuri de muncă și va 
contribui la redresarea din actuala criză 
sanitară și economică.

Or. en

Amendamentul 65
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În comparație cu sectoare precum 
transportul rutier, aerian și maritim, 
sectorul feroviar are avantaje 
incontestabile în ceea ce privește 
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siguranța transporturilor, performanțele 
ecologice și eficiența energetică.

Or. pl

Amendamentul 66
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Transportul feroviar ar putea 
preveni izolarea regiunilor montane, 
rurale și de coastă și ar putea promova 
conectivitatea dintre zonele urbane și cele 
periferice. Prin urmare, este necesar să se 
garanteze un sprijin adecvat pentru 
autoritățile regionale și locale, în special 
în zonele în care serviciile de mobilitate 
trebuie asigurate, în ciuda performanței 
economice slabe pentru operatori.

Or. en

Amendamentul 67
Tom Berendsen

Propunere de decizie
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Investițiile în infrastructura 
feroviară ar trebui, în plus, să se 
concentreze asupra legăturilor care 
contribuie la obiectivele Uniunii în ceea 
ce privește transferul modal, de exemplu 
în zone portuare sau aeroportuare în care 
mărfurile pot fi transportate pe cale 
ferată, în loc de a fi transportate pe cale 
rutieră, dacă există o infrastructură 
feroviară adecvată.
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Or. en

Amendamentul 68
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Uniunea și statele membre ar 
trebui să își îmbunătățească lanțul logistic 
și să asigure o abordare coordonată în 
ceea ce privește transportul feroviar de 
mărfuri, care s-a dovedit crucial în timpul 
epidemiei de COVID-19 ca mod de 
transport fundamental pentru a livra în 
condiții de siguranță toate tipurile de 
bunuri, cum ar fi bunurile primare și 
bunurile periculoase.

Or. en

Amendamentul 69
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, cum ar fi:
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mai atractiv, atât pentru călători, cât și 
pentru întreprinderi.

- implementarea ERTMS (Sistemul 
european de management al traficului 
feroviar) atât pentru echipamentele de la 
bord, cât și pentru echipamentele de pe 
teren;
- stimularea interoperabilității și a 
intermodalității pentru a conecta căile 
ferate cu toate principalele centre logistice 
din Europa (porturi, aeroporturi, zone 
logistice etc.);
- reducerea zgomotului pentru a promova 
o mai bună integrare între sistemele 
logistice și calitatea vieții cetățenilor;
- promovarea inovării și a digitalizării, 
precum și modernizarea și întreținerea 
infrastructurii.
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor, va permite 
transportului pe calea ferată să-și 
valorifice pe deplin potențialul. Acesta 
are, prin urmare, nevoie de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, cât și pentru întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 70
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

reducerea costurilor și accelerarea inovării, 
va permite transportului pe calea ferată să-
și valorifice pe deplin potențialul. Acesta 
are, prin urmare, nevoie de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, cât și pentru întreprinderi. În 
special, liniile regionale și suburbane 
insuficient exploatate trebuie modernizate 
și restabilite, pentru a stimula, pe cât 
posibil, o mobilitate urbană cu un impact 
scăzut asupra mediului, conectarea cu 
zonele limitrofe și defavorizate, 
promovând intermodalitatea sustenabilă, 
permițând transportul de biciclete în 
trenuri și stimulând utilizarea trenurilor 
pentru călătorii pe distanțe medii cu 
trenurile de noapte în Europa;

Or. it

Amendamentul 71
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 
privește necesitatea de a promova 
interoperabilitatea și digitalizarea, de a 
accelera punerea în aplicare a sistemelor 
moderne de gestionare a traficului 
feroviar la nivel european (ERTMS) atât 
pentru echipamentele de la bord, cât și 
pentru echipamentele de pe teren, de a 
internaliza costurile externe și de a reduce 
la minimum poluarea sonoră. Depășirea 
acestor obstacole, împreună cu reducerea 
costurilor și accelerarea inovării, va 
permite transportului pe calea ferată să-și 
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valorifice pe deplin potențialul, garantând, 
totodată, funcționarea pieței interne, 
mărind traficul și menținând sau 
îmbunătățind cele mai înalte niveluri de 
siguranță. Acesta are, prin urmare, nevoie 
de un nou impuls pentru a deveni mai 
atractiv, atât pentru călători, cât și pentru 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 72
Dorien Rookmaker

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 
privește necesitatea de a reduce zgomotul. 
Aceste obstacole trebuie identificate și 
depășite. Depășirea acestor obstacole, 
împreună cu reducerea costurilor și 
accelerarea inovării, va permite 
transportului pe calea ferată să-și valorifice 
pe deplin potențialul. Prin urmare, este 
necesar să se planifice legături de mare 
viteză între toate marile orașe din UE, pe 
care pasagerii să le poată valorifica în 
viitor, dând astfel un nou impuls 
transportului feroviar pentru a deveni mai 
atractiv, atât pentru călători, cât și pentru 
întreprinderi.

Or. nl

Amendamentul 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 74
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 
privește necesitatea de a reduce zgomotul. 
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor și accelerarea inovării, 

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

va permite transportului pe calea ferată să-
și valorifice pe deplin potențialul. Acesta 
are, prin urmare, nevoie de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, cât și pentru întreprinderi, și 
pentru a dispune de infrastructuri 
adecvate și de instrumente de finanțare 
europene solide, cum este Mecanismul 
pentru interconectarea Europei.

Or. es

Amendamentul 75
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 76
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
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Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, ca urmare a faptului 
că nu au fost puse în aplicare pachetele 
feroviare și nu au fost finalizate TEN-T și 
coridoarele de transport de marfă. 
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor și accelerarea inovării, 
va permite transportului pe calea ferată să-
și valorifice pe deplin potențialul. Sectorul 
feroviar și industria au, prin urmare, 
nevoie de sprijinul necesar pentru a crea 
un sistem atractiv, atât pentru călători, cât 
și pentru întreprinderi.

Or. es

Amendamentul 77
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 78
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Zgomotul produs de transportul feroviar nu reprezintă un obstacol major și esențial în 
crearea unui spațiu feroviar unic.

Amendamentul 79
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Propunere de decizie
Considerentul 7

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

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

Or. en

Amendamentul 80
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Sectoarele transporturilor, culturii 
și turismului sunt cel mai grav afectate de 
COVID-19, dintre toate sectoarele 
economice majore, fiind atinse de șomaj 
la scară largă; cu toate acestea, criza 
actuală reprezintă, de asemenea, o 
oportunitate istorică de a moderniza 
turismul în UE și de-l face mai sustenabil 
și mai accesibil. Prin urmare, transportul 
feroviar reprezintă cea mai bună soluție 
de promovare a turismului rural și agro-
ecologic, iar Uniunea Europeană ar 
trebui să continue să promoveze și să 
susțină inițiative care ar genera surse de 
venit suplimentare pentru zonele rurale, 
ar crea locuri de muncă, ar preveni 
depopularea, ar mări beneficiile sociale și 
ar plasa transportul feroviar în centrul 
mobilității turistice.
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Or. en

Amendamentul 81
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Investițiile în infrastructura 
feroviară sunt esențiale pentru 
competitivitatea modală a transportului 
feroviar. Deși 80 % din finanțarea din 
cadrul Mecanismului pentru 
interconectarea Europei este direcționată 
către transportul feroviar, statele membre 
au, de asemenea, responsabilitatea de a 
urmări politici ambițioase de investiții 
pentru a promova transferul modal. 
Aceste investiții ar trebui să se bazeze pe 
un indice de conectivitate feroviară, 
pentru a maximiza eficiența spațiului 
feroviar unic european.

Or. fr

Amendamentul 82
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) O strategie cuprinzătoare de 
mărire a utilizării serviciilor feroviare 
trebuie să includă o abordare „de la ușă 
la ușă” și, deci, utilizarea transportului în 
comun.

Or. en
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Amendamentul 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Transportul feroviar ar trebui să 
fie o parte integrantă din furnizarea de 
soluții de deplasare fără sincope pe 
parcursul întregii călătorii, în combinație 
cu alte moduri, inclusiv mobilitatea 
activă.

Or. en

Amendamentul 84
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Sporirea interoperabilității și a 
digitalizării va fi posibilă prin accelerarea 
punerii în aplicare a sistemului ERTMS 
în întreaga Uniune.

Or. es

Amendamentul 85
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de decizie
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Criza provocată de COVID-19 
arată cât de importanți sunt lucrătorii din 
domeniul feroviar pentru a menține 
Europa în mișcare în perioadele de criză, 
fie că lucrează în trenuri, în gări, în 
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managementul traficului sau în 
întreținerea infrastructurii. Personalul 
operațional, personalul administrativ, 
precum și lucrătorii externalizați și 
subcontractați fac parte din servicii 
publice esențiale pentru viața cotidiană, 
iar Anul european al căilor ferate ar 
trebui să reprezinte o oportunitate de a 
face cunoscută publicului oferta largă de 
locuri de muncă din sectorul feroviar și să 
atragă atenția părților interesate asupra 
necesității de a proteja locurile de muncă 
și drepturile colective ale lucrătorilor din 
sectorul feroviar.

Or. en

Amendamentul 86
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Propunere de decizie
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) În 20161a, existau 979 de 
întreprinderi feroviare cu peste 660 000 
de angajați în Uniunea Europeană. 
Sectorul feroviar era astfel cel de al 
treilea angajator ca mărime dintre toate 
modurile de transport. Pentru a-și atinge 
întregul potențial, trebuie să își diversifice 
forța de muncă și să atragă, în special, 
femeile și tinerii lucrători. Este esențial să 
se ofere servicii de transport optime în 
beneficiul utilizatorilor, iar angajații din 
acest sector să se bucure de condiții de 
muncă de calitate;
_________________
1a Comisia Europeană (2019), Statistical 
Pocketbook: EU Transport in figures 
(Culegerea de date statistice în format de 
buzunar privind transporturile din UE), p. 
26-27.
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Or. en

Amendamentul 87
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând 
să fie primul an complet în care vor fi 
puse în aplicare în întreaga Uniune 
normele convenite în cadrul celui de-al 
patrulea pachet feroviar, și anume cele 
referitoare la deschiderea pieței serviciilor 
de transport intern de călători și la 
reducerea costurilor și a sarcinii 
administrative pentru întreprinderile 
feroviare care își desfășoară activitatea în 
întreaga Uniune. Există un interes 
crescut în rândul publicului din mai 
multe state membre pentru transportul 
feroviar, inclusiv pentru trenurile de 
noapte, așa cum o demonstrează și 
popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă 
aceasta, Festivalul Internațional al Artelor 
„Europalia” va dedica ediția sa din 2021 
influenței căilor ferate asupra artelor și va 
evidenția rolul transportului feroviar ca 
important promotor al unor schimbări 
sociale, economice și industriale,

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Există o 
înțelegere tot mai profundă în rândul 
cetățenilor Uniunii cu privire la faptul că 
transportul feroviar public reprezintă, 
inclusiv prin oferte comerciale alternative, 
cum ar fi trenurile de noapte, o modalitate 
de transport sigură, fiabilă și ecologică. 
Pe lângă aceasta, Festivalul Internațional al 
Artelor „Europalia” va dedica ediția sa din 
2021 influenței căilor ferate asupra artelor 
și va evidenția rolul transportului feroviar 
ca important promotor al unor schimbări 
sociale, economice și industriale,

Or. en

Amendamentul 88
Dominique Riquet
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Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să 
fie primul an complet în care vor fi puse în 
aplicare în întreaga Uniune normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare la 
deschiderea pieței serviciilor de transport 
intern de călători și la reducerea costurilor 
și a sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. Există un 
interes crescut în rândul publicului din mai 
multe state membre pentru transportul 
feroviar, inclusiv pentru trenurile de 
noapte, așa cum o demonstrează și 
popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă 
aceasta, Festivalul Internațional al Artelor 
„Europalia” va dedica ediția sa din 2021 
influenței căilor ferate asupra artelor și va 
evidenția rolul transportului feroviar ca 
important promotor al unor schimbări 
sociale, economice și industriale,

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să 
fie primul an complet în care vor fi puse în 
aplicare în întreaga Uniune normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare la 
deschiderea pieței serviciilor de transport 
intern de călători și la reducerea costurilor 
și a sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. Acest An 
european al căilor ferate ar trebui să 
marcheze punctul de plecare al unei 
strategii feroviare mai ample care să 
vizeze finalizarea spațiului feroviar unic 
european. Există un interes crescut în 
rândul publicului din mai multe state 
membre pentru transportul feroviar, 
inclusiv pentru trenurile de noapte, așa cum 
o demonstrează și popularitatea 
#DiscoverEU. Pe lângă aceasta, Festivalul 
Internațional al Artelor „Europalia” va 
dedica ediția sa din 2021 influenței căilor 
ferate asupra artelor și va evidenția rolul 
transportului feroviar ca important 
promotor al unor schimbări sociale, 
economice și industriale,

Or. fr

Amendamentul 89
Dominique Riquet

Propunere de decizie
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Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să 
fie primul an complet în care vor fi puse în 
aplicare în întreaga Uniune normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare la 
deschiderea pieței serviciilor de transport 
intern de călători și la reducerea costurilor 
și a sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. Există un 
interes crescut în rândul publicului din mai 
multe state membre pentru transportul 
feroviar, inclusiv pentru trenurile de 
noapte, așa cum o demonstrează și 
popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă 
aceasta, Festivalul Internațional al Artelor 
„Europalia” va dedica ediția sa din 2021 
influenței căilor ferate asupra artelor și va 
evidenția rolul transportului feroviar ca 
important promotor al unor schimbări 
sociale, economice și industriale,

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să 
fie primul an complet în care vor fi puse în 
aplicare în întreaga Uniune normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare la 
deschiderea pieței serviciilor de transport 
intern de călători și la reducerea costurilor 
și a sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. Există un 
interes crescut în rândul publicului din mai 
multe state membre pentru transportul 
feroviar, inclusiv pentru trenurile de 
noapte, așa cum o demonstrează și 
popularitatea #DiscoverEU. Transportul 
feroviar de marfă are, fără îndoială, un 
rol important în politicile europene de 
mobilitate. Pe lângă aceasta, Festivalul 
Internațional al Artelor „Europalia” va 
dedica ediția sa din 2021 influenței căilor 
ferate asupra artelor și va evidenția rolul 
transportului feroviar ca important 
promotor al unor schimbări sociale, 
economice, industriale și ecologice.

Or. fr

Amendamentul 90
Maria Grapini

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să 
fie primul an complet în care vor fi puse în 
aplicare în întreaga Uniune normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare la 
deschiderea pieței serviciilor de transport 
intern de călători și la reducerea costurilor 
și a sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. Există un 
interes crescut în rândul publicului din mai 
multe state membre pentru transportul 
feroviar, inclusiv pentru trenurile de 
noapte, așa cum o demonstrează și 
popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă 
aceasta, Festivalul Internațional al Artelor 
„Europalia” va dedica ediția sa din 2021 
influenței căilor ferate asupra artelor și va 
evidenția rolul transportului feroviar ca 
important promotor al unor schimbări 
sociale, economice și industriale,

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să 
fie primul an complet în care vor fi puse în 
aplicare în întreaga Uniune normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare la 
deschiderea pieței serviciilor de transport 
intern de călători și la reducerea costurilor 
și a sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. Există un 
interes crescut în rândul publicului din mai 
multe state membre pentru transportul 
feroviar, inclusiv pentru trenurile de 
noapte, așa cum o demonstrează și 
popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă 
aceasta, Festivalul Internațional al Artelor 
„Europalia” va dedica ediția sa din 2021 
influenței căilor ferate asupra artelor și va 
evidenția rolul transportului feroviar ca 
important promotor al unor schimbări 
sociale, economice, industriale și 
comerciale.

Or. ro

Amendamentul 91
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Întreprinderea comună Shift2Rail 
(S2R), care face parte din programul-
cadru de inovare Orizont 2020, a fost 
primul instrument de cercetare în 
colaborare creat în sectorul feroviar. 
Reunind producători, operatori, 
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administratori de infrastructuri și 
reprezentanți ai mediului academic din 
toate statele membre, S2R a asigurat 
stabilitatea și perspectivele pe termen lung 
ale eforturilor de inovare tehnologică ale 
întregului sector. Comisia Europeană și 
statele membre trebuie să sprijine în mod 
ferm succesorul S2R din următorul 
program-cadru de cercetare și inovare, 
Orizont Europa, pentru a continua 
progresele în domeniul inovării în acest 
sector, cu scopul de a crește capacitatea 
rețelei feroviare europene, de a crește 
calitatea și fiabilitatea serviciilor feroviare 
și de a reduce semnificativ costurile 
aferente întregului ciclu de viață al 
rețelei, în ansamblu.

Or. es

Amendamentul 92
Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Majoritatea covârșitoare a 
transportului de mărfuri începe sau se 
încheie în orașe și suburbii. 70 % din 
populație trăiește acolo și 85 % din PIB-ul 
Uniunii este creat în aceste zone. În mod 
similar, navetiștii reprezintă 80-90 % din 
numărul total de pasageri. Aceasta 
înseamnă că aglomerările urbane 
contribuie în mod semnificativ la 
performanța globală a transportului 
feroviar de călători, astfel cum se reflectă 
și în „Pachetul privind mobilitatea 
urbană” și în „Strategia europeană 
pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon”.

Or. en
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Amendamentul 93
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Uniunea și statele membre ar 
trebui să aloce o finanțare adecvată și să 
își direcționeze investițiile pentru a 
dezvolta infrastructura feroviară în 
vederea creării de noi locuri de muncă. În 
plus, perspectiva creării de locuri de 
muncă ar trebui promovată de către toate 
nivelurile instituționale, implicând atât 
persoanele care caută un loc de muncă, 
cât și lucrătorii cu experiență 
profesională în acest sector.

Or. en

Amendamentul 94
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Industria feroviară reprezintă un 
sector strategic, caracterizat de o 
structură industrială amplă și de inovare 
tehnologică, și totodată modern, astfel că 
aceasta trebuie să fie sprijinită prin 
intermediul unui plan care să permită în 
continuare modernizarea, digitalizarea 
materialului rulant, precum și 
transformarea digitală.

Or. es

Amendamentul 95
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Creșterea atractivității 
transportului feroviar presupune ca 
serviciile să fie orientate către utilizator, 
organizate și concepute pentru a oferi o 
bună calitate, asigurând un nivel înalt de 
fiabilitate și o calitate excelentă a 
serviciului. Aceste servicii ar trebui să fie 
stabilite la prețuri competitive, care să 
reflecte utilizarea eficientă a resurselor.

Or. en

Amendamentul 96
Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de decizie
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Rolul unui personal motivat nu 
poate fi subestimat și garantează buna 
funcționare a operațiunilor. Cu toate 
acestea, numeroase căi ferate întâmpină 
dificultăți în a atrage noi angajați, ceea ce 
reprezintă un semn clar că condițiile de 
muncă nu sunt percepute ca fiind 
atractive; prin urmare, ar fi de dorit să se 
ridice această problemă europeană 
comună în cadrul viitoarelor reuniuni de 
coordonare cu toți actorii implicați;

Or. en

Amendamentul 97
Marco Campomenosi

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

(8b) Anul european al căilor ferate ar 
trebui să abordeze nevoile lucrătorilor și 
să promoveze o dezbatere 
interinstituțională privind condițiile și 
drepturile lor sociale.

Or. en

Amendamentul 98
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Această transformare trebuie să 
includă transportul urban, care începe să 
ofere soluții inteligente, de exemplu în 
orașele inteligente.

Or. es

Amendamentul 99
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 100
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
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Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Obiectivul anului european este să 
încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, 
ale statelor membre, ale autorităților 
regionale și locale și alte altor organizații 
de a mări ponderea călătorilor și a 
mărfurilor care circulă pe calea ferată și să 
le solicite statelor membre să își onoreze 
angajamentele asumate pe plan european 
pentru a da un impuls final transportului 
feroviar. În particular, anul european 
trebuie

Or. es

Amendamentul 101
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, inovator și 
sigur, subliniind rolul pozitiv pe care îl pot 
juca căile ferate:

- coloana vertebrală a unei rețele logistice 
europene eficiente și sustenabile, capabilă 
să garanteze servicii esențiale, chiar și în 
timpul unei crize neprevăzute;
- o rețea care poate susține și stimula 
turismul european, confirmând astfel 
Europa ca primă destinație globală pentru 
fluxurile turistice;

Or. en
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Amendamentul 102
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, inovator, 
rezilient și sigur, în particular prin 
sublinierea rolului său de element central 
care să promoveze activitatea socio-
economică în teritorii, deosebit de 
important în zonele rurale și depopulate, 
precum și a rolului său de factor de 
schimbare în sprijinul atingerii obiectivului 
de neutralitate climatică al Uniunii până în 
2050, precum și prin campanii de 
comunicare destinate publicului larg, în 
special tinerilor;

Or. es

Amendamentul 103
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să promoveze transportul feroviar și 
public ca mod de transport durabil, 
inovator și sigur, în particular prin 
sublinierea rolului său de factor de 
schimbare în sprijinul atingerii obiectivului 
de neutralitate climatică al Uniunii până în 
2050, precum și prin campanii de 
comunicare destinate publicului larg, în 
special tinerilor, și, de asemenea, prin 
instituirea unui sistem de drepturi ale 
pasagerilor ușor de înțeles și aplicat în 
mod consecvent;
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Or. en

Amendamentul 104
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 105
Maria Grapini

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro
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Amendamentul 106
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, intermodal, 
inovator și sigur, în particular prin 
sublinierea rolului său de factor de 
schimbare în sprijinul atingerii obiectivului 
de neutralitate climatică al Uniunii până în 
2040, precum și prin campanii de 
comunicare destinate publicului larg, în 
special tinerilor;

Or. it

Amendamentul 107
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 108
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să consolideze rolul transportului 
feroviar în viitoarea strategie a UE 
privind mobilitatea sustenabilă și 
inteligentă ca element-cheie care să 
stimuleze transportul colectiv de mărfuri 
și de călători, multimodalitatea și 
conexiunile cu platformele logistice;

Or. es

Amendamentul 109
Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să consolideze eforturile pentru a 
construi cele 9 coridoare ale rețelei 
centrale până în 2030, care reprezintă 
coloana vertebrală a unei rețele europene 
moderne de transport feroviar de înaltă 
performanță.

Or. de

Amendamentul 110
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, inclusiv interoperabilitatea cu 
alte mijloace de transport, cum ar fi 
transportul aerian (aeroporturile), și 
valoarea sa adăugată din punctul de 
vedere al conectivității cu conexiunile 
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îndepărtate, regiunile, teritoriile și 
insulele periferice, care îi apropie pe 
cetățeni, le permite să exploreze Uniunea 
în toată diversitatea sa, promovează 
coeziunea și contribuie la integrarea pieței 
interne a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 111
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le 
permite să exploreze Uniunea în toată 
diversitatea sa, promovează coeziunea 
socio-economică și teritorială și contribuie 
la integrarea pieței interne a Uniunii, 
acordând o atenție specială regiunilor 
periferice și asigurând conectivitatea în 
aceste regiuni;

Or. es

Amendamentul 112
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le 
permite să exploreze Uniunea în toată 
diversitatea sa, promovează coeziunea și 
contribuie la integrarea pieței interne a 
Uniunii, completând totodată proiectele 
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transfrontaliere care sunt esențiale pentru 
punerea în aplicare a rețelei centrale 
TEN-T;

Or. en

Amendamentul 113
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 114
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să sublinieze necesitatea unui 
serviciu european de transport public 
transfrontalier eficient și sustenabil, 
accesibil tuturor, care să permită 
cetățenilor accesul la o mobilitate de 
calitate la prețuri rezonabile și care 
promovează coeziunea și integrarea 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 115
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să sublinieze că trenurile, gările 
feroviare și infrastructura feroviară sunt 
o parte integrantă a patrimoniului 
cultural european, care merită promovată 
și omagiată; în aceeași ordine de idei, 
sindicatele lucrătorilor din domeniul 
feroviar, eforturile acestora și 
angajamentele lor cu privire la 
consolidarea drepturilor lucrătorilor, a 
securității sociale, a timpului liber, au 
contribuit în mare măsură la standardele 
sociale, de muncă și de bunăstare actuale 
ale Europei.

Or. en

Amendamentul 116
Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să sublinieze faptul că transportul 
feroviar ar trebui să fie conceput nu 
numai ca o soluție izolată pentru 
transportul pe distanțe medii și lungi, ci 
și, prin integrarea transportului public 
sau a altor furnizori de mobilitate, ar 
trebui să fie văzut dintr-o perspectivă 
holistică ca un transport „de la ușă la 
ușă”, o cerință de bază pentru a concura 
efectiv cu autoturismele sau camioanele.

Or. de



AM\1208947RO.docx 55/88 PE654.016v01-00

RO

Amendamentul 117
Izaskun Bilbao Barandica

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să impulsioneze implementarea 
definitivă a proiectelor TEN-T, eliminând 
blocajele, în special în zonele 
transfrontaliere, astfel încât 
transporturile să devină mai 
interoperabile, oferind soluții integrale 
pentru transportul de călători și de 
mărfuri;

Or. es

Amendamentul 118
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria și 
societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
competitivitatea industrială, turismul 
durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, 
educație, tineret și cultură, precum și de 
îmbunătățirea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap; subliniază 
potențialul transportului feroviar de 
marfă pentru a realiza progrese în 
decarbonizarea transporturilor și 
necesitatea de a utiliza în mai mare 
măsură trenuri lungi și infrastructuri 
adaptate, în special peroane mai lungi; 
evidențiază avantajele transportului 
feroviar pentru transportul sensibil, cum 
ar fi transportul de mărfuri periculoase, 
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de animale sau de medicamente;

Or. fr

Amendamentul 119
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 120
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria și 
societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
competitivitatea industrială, turismul 
durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, 
educație, tineret și cultură, îmbunătățirea 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap și în vârstă și sporind 
mobilitatea pentru tot mai mulți navetiști;
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Or. en

Amendamentul 121
Brice Hortefeux

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 122
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 123
Maria Grapini

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 124
Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să consolideze eforturile de creare 
a unui sistem feroviar modern și 
competitiv în Europa, care să combine 
îmbunătățirea eficienței prin creșterea 
automatizării și a digitalizării, pe de o 
parte, cu construcțiile ușoare moderne, cu 
un număr mare de piese, pe de altă parte, 
pentru a crește în mod semnificativ 
competitivitatea față de transportul rutier 
și aerian.

Or. de

Amendamentul 125
Barbara Thaler



AM\1208947RO.docx 59/88 PE654.016v01-00

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) să consolideze transportul feroviar 
ca mod de transport prin furnizarea de 
informații deschise, transparente și în 
timp real privind tarifele și orarele, astfel 
încât pasagerii din transportul feroviar să 
poată face comparații și să acceseze 
informații cu privire la furnizori terți 
independenți, astfel cum se întâmplă de 
ani de zile în sectorul aviației.

Or. de

Amendamentul 126
Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) să consolideze căile ferate prin 
reducerea birocrației, prin modificarea 
cerințelor lingvistice pentru mecanicii de 
locomotivă în Anul european al căilor 
ferate, cu scopul de a impune limba 
engleză ca limbă universală, astfel cum 
este deja în transportul aerian, până în 
2022.

Or. de

Amendamentul 127
Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(cd) să consolideze căile ferate prin 
îmbunătățirea cooperării transfrontaliere 
între operatorii infrastructurii pentru a 
putea pune în funcțiune trenuri charter 
transfrontaliere la scară largă, sezoniere, 
pe baza modelului transportului aerian, 
pentru a promova turismul sustenabil, în 
conformitate cu principiul concurenței.

Or. de

Amendamentul 128
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 129
Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să consolideze condițiile-cadru 
pentru a permite o concurență echitabilă 
și transparentă între toate părțile 
interesate. Concurența transparentă în 
condiții echitabile este principala condiție 
pentru a spori atractivitatea acestui mod 
de transport atât pentru sectorul de marfă, 
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cât și pentru cel de pasageri și, în același 
timp, pentru a reduce costurile pentru 
sectorul public.

Or. de

Amendamentul 130
Isabel García Muñoz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să promoveze rolul-cheie pe care îl 
au digitalizarea și volumele mari de date 
în a îmbunătăți funcționarea rețelei 
transeuropene de transport pe căile ferate 
și în lanțul valoric logistic al UE, astfel 
încât fluxurile de mărfuri și traficul să fie 
organizate și gestionate mai eficient, în 
special pe tronsoanele transfrontaliere;

Or. es

Amendamentul 131
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) contribuie la promovarea 
sectorului feroviar în centrul incluziunii 
sociale și economice, prin promovarea în 
rândul publicului a locurilor de muncă 
din sectorul feroviar și a importanței 
încurajării investițiilor publice în acest 
sector, în vederea îmbunătățirii calității 
serviciilor.

Or. en
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Amendamentul 132
Dorien Rookmaker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să elaboreze un plan consolidat de 
legături feroviare de mare viteză pentru 
pasageri între toate marile orașe din UE, 
din care cele mai importante pot fi 
dezvoltate înainte de 2040.

Or. nl

Amendamentul 133
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să consolideze transportul feroviar 
în aglomerări urbane și suburbii, să 
promoveze economisirea spațiilor și a 
transportului ecologic și social, de la un 
capăt la altul (end-to-end);

Or. en

Amendamentul 134
Dominique Riquet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să sublinieze poziția Uniunii ca 
centru mondial de competitivitate 
industrială, cu inițiative emblematice 
inovatoare și exportatoare;
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Or. fr

Amendamentul 135
Izaskun Bilbao Barandica

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să promoveze și să sprijine 
planurile de investiții în infrastructuri și 
în cercetare și dezvoltare în domeniul 
feroviar pentru sectorul industrial;

Or. es

Amendamentul 136
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să promoveze o dezbatere la 
nivelul Uniunii, incluzând utilizatorii, 
sindicatele, lucrătorii și autoritățile 
publice, cu privire la noile provocări și 
riscuri care au apărut prin liberalizarea 
căilor ferate în Europa; să promoveze un 
discurs paneuropean alternativ cu privire 
la politica publică a sectorului feroviar, 
care ar implica crearea unei politici de 
mobilitate responsabile din punct de 
vedere social în ceea ce privește drepturile 
sociale, condițiile de muncă, noile forme 
de ocupare a forței de muncă, inclusiv 
subcontractanții și externalizarea, 
menținând în același timp o înaltă calitate 
a condițiilor de muncă pentru lucrătorii 
tradiționali.

Or. en
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Amendamentul 137
Dominique Riquet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să reamintească necesitatea de a 
realiza progrese în deschiderea pieței 
feroviare către concurență prin 
decuplarea efectivă a administratorilor de 
infrastructură și a operatorilor și prin 
facilitarea schimbului de date cu noii 
operatori și cu furnizorii terți;

Or. fr

Amendamentul 138
Isabel García Muñoz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să difuzeze informații clare privind 
drepturile călătorilor care utilizează 
transportul feroviar;

Or. es

Amendamentul 139
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) să conducă la o reflecție favorabilă 
incluziunii cu cel mai mare număr de 
participanți, inclusiv cetățeni ai Uniunii, 
cu privire la politica de mobilitate pe 
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termen lung și să conducă la regândirea 
modului nostru de a călători; să pună sub 
semnul întrebării opțiunea politică a 
investițiilor în diferite moduri de 
transport, inclusiv cele cu impact mai 
mare asupra mediului sau cu experiențe 
deficitare în domeniul practicilor sociale; 
să pună sub semnul întrebării investițiile 
în noi infrastructuri de transport, cum ar 
fi aeroporturile, și concurența pe care 
acestea le pot genera cu sectorul feroviar; 
să examineze importanța trenurilor de 
mare viteză în investițiile publice și a 
proiectelor inutile și risipitoare de 
infrastructură.

Or. en

Amendamentul 140
Isabel García Muñoz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) să încurajeze cooperarea dintre 
statele membre în vederea creării unui 
sistem european comun de achiziționare a 
biletelor, care să ofere, în limbile oficiale 
ale UE, informații cuprinzătoare privind 
diferitele tipuri de bilete din fiecare stat 
membru, caracteristicile de accesibilitate 
disponibile în stațiile de tren, precum și 
diferitele modalități de cumpărare și de 
plată, cu scopul de a facilita accesul la 
serviciile feroviare în întreaga UE;

Or. es

Amendamentul 141
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera dc (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) să mobilizeze imaginația colectivă 
europeană comună privind căile ferate, în 
special în domeniul cultural și istoric; să 
sublinieze locul său predominant în 
producția artistică din ultimele două 
secole; să reamintească rolul pe care îl 
joacă transportul feroviar în construirea 
prosperității europene, de la revoluțiile 
industriale până la tehnologiile de vârf 
din secolul 21;

Or. fr

Amendamentul 142
Barbara Thaler

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Majoritatea fondurilor UE care vor fi 
utilizate ca parte a eforturilor de 
reconstrucție în urma epidemiei de 
COVID-19 ar trebui utilizate pentru 
extinderea și îmbunătățirea masivă a 
infrastructurii feroviare europene, atât la 
nivel structural, cât și digital - 5G, 
ERTMS - pentru a crea, pe termen scurt, 
locuri de muncă prin construirea 
infrastructurii și pentru a pune bazele 
unei rețele feroviare europene eficiente și 
unificate.

Or. de

Amendamentul 143
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
să sublinieze importanța 
transportului feroviar urban și a 
transportului public în zonele urbane care 
garantează o opțiune sustenabilă de tipul 
„primul și ultimul kilometru” pentru 
călători, precum și soluțiile zilnice de 
transport sustenabil pentru navetiști.

Or. en

Amendamentul 144
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Măsurile care trebuie luate pentru 
realizarea obiectivelor stabilite la articolul 
2 includ următoarele activități legate de 
obiectivele anului european la nivelul 
Uniunii și la nivel național, regional sau 
local și implică toate părțile interesate, 
inclusiv reprezentanți ai sindicatelor și 
societatea civilă:

Or. en

Amendamentul 145
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiative și evenimente pentru 
promovarea dezbaterilor, sensibilizare și 
facilitarea implicării cetățenilor, 
întreprinderilor și autorităților publice în 

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

vederea atragerii mai multor persoane și 
mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc 
de combatere a schimbărilor climatice, cu 
ajutorul unor canale și instrumente variate, 
inclusiv al unor evenimente organizate în 
statele membre și în gările lor, care, fiind 
spații socioculturale, multifuncționale, 
comerciale și administrative centrale, 
constituie puncte focale ale Anului 
european al căilor ferate;

Or. fr

Amendamentul 146
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 147
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

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

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

Or. es

Amendamentul 148
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 149
Marco Campomenosi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) consolidarea drepturilor 
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pasagerilor și îmbunătățirea sensibilizării 
acestora pentru a mări atractivitatea 
căilor ferate pentru călătoriile de zi cu zi, 
precum și pentru călătoriile pe distanțe 
lungi și transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 150
Marco Campomenosi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) promovarea accesului universal, 
astfel cum este prevăzut în Protocolul nr. 
26 privind SIG și trimiterile acestuia la 
SIEG, care să garanteze accesul 
corespunzător al tuturor utilizatorilor pe 
întreg teritoriul („accesibilitate 
teritorială”) și ținând seama de toate 
condițiile de acces (timpul de așteptare, 
densitatea punctelor de acces, 
infrastructura etc.);

Or. en

Amendamentul 151
Marco Campomenosi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) promovarea și încurajarea inovării 
tehnologice pentru a sprijini companiile 
de căi ferate în punerea în aplicare a 
biletelor multimodale digitale, 
îmbunătățirea competitivității diferitelor 
moduri de transport și promovarea 
simultană a unei abordări bazate pe 
cooperare.
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Or. en

Amendamentul 152
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 153
Dominique Riquet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) valorificarea potențialului 
puternic al transportului feroviar în 
domeniul cercetării și inovării, cum ar fi 
în special trenurile cu hidrogen, trenurile 
autonome, îmbunătățirea performanței 
materialului rulant și sustenabilitatea 
infrastructurii;

Or. fr

Amendamentul 154
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
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Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 155
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 156
Marco Campomenosi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

inovare și diseminarea rezultatelor acestora 
la nivel european, național și regional; 
precum și

Or. en

Amendamentul 157
Andrey Novakov, Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) identificarea și promovarea la 
diferite niveluri a proiectelor și măsurilor-
cheie pentru a contribui la atingerea 
obiectivelor pe termen lung, cum ar fi 
efortul comun european de a încuraja 
investițiile în magistrale feroviare, 
terminale și material rulant feroviar ca o 
alternativă optimizată de transfer modal 
care să contribuie la scăderea emisiilor în 
transportul de mărfuri și la dezvoltarea 
unei mobilități inteligente și sustenabile;

Or. en

Amendamentul 158
Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să realizeze un studiu de evaluare 
a diferitelor ajutoare de stat acordate 
întreprinderilor feroviare în urma 
epidemiei de COVID-19, cu scopul de a 
detecta posibilele denaturări ale 
concurenței între diferiții actori de pe 
piață.

Or. de



PE654.016v01-00 74/88 AM\1208947RO.docx

RO

Amendamentul 159
Barbara Thaler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să realizeze un studiu care să 
implice toate întreprinderile feroviare din 
Uniune, care să identifice cele 10 
obstacole principale în calea unei 
concurențe libere și transparente în Anul 
european al căilor ferate, care vor fi 
abordate ulterior de CE până la sfârșitul 
anului 2022.

Or. de

Amendamentul 160
Dorien Rookmaker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să organizeze o reuniune la nivel 
înalt a Comisiei Europene și a Consiliului 
pentru a stabili un plan consolidat și un 
calendar pentru dezvoltarea și construirea 
de legături feroviare de mare viteză între 
toate marile orașe din UE.

Or. nl

Amendamentul 161
Mario Furore, Laura Ferrara

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ea) să promoveze un studiu al unor 
secțiuni insuficient utilizate și/sau 
abandonate pentru a evalua modernizarea 
și restaurarea acestora;

Or. it

Amendamentul 162
Dominique Riquet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) punerea în aplicare a activităților, 
a parteneriatelor și a evenimentelor 
prevăzute în anexa evenimentelor și 
parteneriatelor;

Or. fr

Amendamentul 163
Dominique Riquet

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia stabilește un indice al 
conectivității feroviare pentru a identifica 
consecvența, calitatea și diversitatea 
ofertei, precum și posibilitățile 
intermodale în spațiul feroviar unic 
european, cu scopul de a identifica 
domeniile în care investițiile în 
infrastructura feroviară sunt deosebit de 
necesare. Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la planurile sale până cel târziu în 
martie 2022.

Or. fr



PE654.016v01-00 76/88 AM\1208947RO.docx

RO

Amendamentul 164
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia sprijină dezvoltarea căilor 
ferate ca parte sustenabilă a politicii de 
mobilitate a Uniunii prin reînnoirea 
eforturilor de completare a Sistemului 
european de management al traficului 
feroviar (ERTMS) atât pentru materialul 
rulant și infrastructura de la bord, cât și 
pentru reducerea la minimum a 
zgomotului, asigurând în același timp 
funcționarea pieței interne și menținerea 
sau îmbunătățirea nivelurilor ridicate de 
siguranță;

Or. en

Amendamentul 165
Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. colectarea celor mai bune practici 
de promovare a transportului feroviar de 
călători și a transportului feroviar de 
marfă, cu accent special pe optimizarea 
rețelei, servicii în cadrul unui program 
integrat, extinderea infrastructurii 
regionale și promovarea transportului de 
mărfuri în afara coridoarelor principale;

Or. en

Amendamentul 166
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Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. să încurajeze și să promoveze 
inițiative în sectorul public și privat 
pentru a promova și a facilita o mai bună 
organizare a călătoriilor de afaceri și 
naveta pe calea ferată;

Or. en

Amendamentul 167
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. inițiative de simplificare a 
sistemelor de emitere a biletelor și de 
reglementare a transportului;

Or. en

Amendamentul 168
Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. inițiative de simplificare și 
armonizare a sistemelor de emitere a 
biletelor;

Or. en
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Amendamentul 169
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. promovarea atractivității 
profesiilor din domeniul feroviar, 
promovarea egalității de remunerare la 
același loc de muncă, reconcilierea vieții 
profesionale cu cea privată, dezvoltarea 
carierei, protecția împotriva abuzului 
și condițiile echitabile de exploatare;

Or. en

Amendamentul 170
Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. inițiative de consolidare a liniilor 
de alimentare pentru a îmbunătăți 
mobilitatea de la un capăt la altul (end-to-
end);

Or. en

Amendamentul 171
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul



AM\1208947RO.docx 79/88 PE654.016v01-00

RO

1d. cooperarea cu muzeele europene 
de cale ferată și evenimentele culturale 
existente, cum ar fi festivalurile de film și 
expozițiile de artă;

Or. en

Amendamentul 172
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. campanii de restabilire a încrederii 
cetățenilor și pasagerilor în utilizarea din 
nou a transportului public feroviar de 
călători;

Or. en

Amendamentul 173
Isabel García Muñoz

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 174
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Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Toate limbile Uniunii, și cele care 
sunt oficiale în regiuni ale statelor 
membre, dar nu ale Uniunii, pot fi 
utilizate pentru a promova obiectivele 
stabilite la articolul 2 și în măsurile 
stabilite la articolul 3 alineatul (1) din 
prezenta decizie.

Or. en

Amendamentul 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Responsabilitatea pentru organizarea 
participării la anul european la nivel 
național le revine statelor membre. În acest 
sens, statele membre desemnează 
coordonatori naționali. Coordonatorii 
naționali trebuie să asigure coordonarea 
activităților relevante la nivel național. 
Regiunile pot colabora la organizarea 
participării la nivel național. 
Coordonatorii naționali pot lua în 
considerare regiunile din statul lor 
membru.

Or. en

Amendamentul 176
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Responsabilitatea pentru organizarea 
participării la anul european la nivel 
național le revine statelor membre. În acest 
sens, statele membre desemnează 
coordonatori naționali. Coordonatorii 
naționali trebuie să asigure coordonarea 
activităților relevante la nivel național, 
luând în considerare rolul și poziția 
autorităților regionale din fiecare țară a 
UE în promovarea serviciilor feroviare.

Or. pl

Justificare

Pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a Anului european al căilor ferate în statele 
membre, este esențial ca autoritățile regionale să fie implicate în acest proiect și să se 
promoveze transportul feroviar nu numai la nivel central, ci și în special la nivel regional.

Amendamentul 177
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează coordonatorii 
aferenți, ținând seama de structura lor 
politică și de repartizarea competențelor.

Or. es

Amendamentul 178
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia convoacă reuniuni 
periodice ale coordonatorilor naționali 

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

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

Or. es

Amendamentul 179
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Coordonarea anului european la 
nivelul Uniunii trebuie să implice o 
abordare transversală, în vederea creării de 
sinergii între diversele programe și agenții 
ale Uniunii, inclusiv interoperabilitatea cu 
alte mijloace de transport, cum ar fi 
transportul aerian (aeroporturile) și 
inițiative care finanțează proiecte în 
domeniul transportului feroviar sau care au 
o dimensiune feroviară.

Or. en

Amendamentul 180
Brice Hortefeux

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni periodice ale 
părților interesate și ale reprezentanților 
organizațiilor sau organismelor active în 
domeniul transportului feroviar, inclusiv ai 

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

asigură că această participare este cât mai 
echilibrată, incluzând operatorii 
tradiționali de transport feroviar, precum 
și noii operatori. Comisia include, de 
asemenea, rețelele culturale transnaționale 
existente și ONG-urile relevante, precum 
și organizațiile și comunitățile de tineret și 
organizațiile care reprezintă persoanele 
cu dizabilități și persoanele cu mobilitate 
redusă , pentru a o sprijini în ceea ce 
privește implementarea Anului european la 
nivelul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 181
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 182
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

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

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

Or. en

Amendamentul 183
Barbara Thaler

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia convoacă reuniuni periodice ale 
reprezentanților tuturor întreprinderilor 
feroviare și ale managerilor 
infrastructurilor, ale părților interesate și 
ale reprezentanților organizațiilor sau 
organismelor active în domeniul 
transportului feroviar, pentru a o sprijini în 
ceea ce privește implementarea anului 
european la nivelul Uniunii.

Or. de

Amendamentul 184
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 185
Anna Deparnay-Grunenberg, Dominique Riquet, Tomasz Piotr Poręba, Ismail Ertug

Propunere de decizie
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Buget

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 
31 decembrie 2022 este de 16 milioane 
EUR. Parlamentul European și Consiliul 
autorizează creditele anuale disponibile în 
limitele stabilite de cadrul financiar 
multianual.

Or. en

Amendamentul 186
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 

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

Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie; evaluarea 
globală trebuie să țină seama, de 
asemenea, de consecințele economice și 
de cele legate de siguranță ale deschiderii 
serviciilor feroviare către concurență, de 
costurile de funcționare pe kilometru, de 
creșterea tarifelor biletelor de călătorie și 
de renunțarea la liniile secundare care, în 
anumite zone, obligă utilizatorii să își 
folosească autoturismul.

Or. fr

Justificare

Evaluarea globală ar trebui să permită furnizarea de date economice precise cu privire la 
evoluția pieței transportului feroviar; această piață urmează să sufere transformări profunde 
în vederea liberalizării sectorului și a deschiderii sale spre concurență: acest lucru va avea 
consecințe asupra utilizatorilor.

Amendamentul 187
Brice Hortefeux

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie. Această 
evaluare ia în considerare eventualele 
dificultăți temporare care rezultă din criza 
Covid-19.

Or. fr

Amendamentul 188
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Dominique Riquet

Propunere de decizie
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Anexa evenimentelor și parteneriatelor 

(nou)
Parteneriatele sprijină o serie de activități 
menite să concretizeze Anul european al 
căilor ferate prin evenimente destinate 
cetățenilor. Prezenta anexă stabilește o 
listă minimă de evenimente care vor fi 
organizate în cursul Anului european al 
căilor ferate, sprijinite de diferite 
parteneriate, în funcție de domeniul lor de 
aplicare. Lista nu este exhaustivă.
Pe parcursul Anului european trebuie să 
se organizeze următoarele parteneriate, 
evenimente sau activități:
- Parteneriate cu festivaluri de film în 
întreaga Europă pentru a evidenția locul 
important pe care transportul feroviar îl 
ocupă în producția cinematografică;
- Parteneriatul cu Agenția Uniunii 
Europene pentru Căile Ferate, pentru a 
sublinia:
• Performanța sectorului în Europa;
• Competențele actorilor din sector, în 
special ale personalului feroviar;
• Avantajele căilor ferate în ceea ce 
privește siguranța și protecția mediului;
• Perspectivele de carieră pentru elevi, 
studenți și ucenici;
- Mobilizarea muzeelor căilor ferate 
pentru a transmite mesajele Anului 
european;
- Trenuri de expoziție mobile în întreaga 
Uniune, pentru a accentua atractivitatea 
și pedagogia mesajelor Anului european;
- Punerea la dispoziție a permiselor de 
călătorie Interrail pentru tineri, în special 
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în cadrul studiilor Erasmus sau a unor 
concursuri pentru a extinde raza de 
acțiune a Anului european;
- Exploatarea potențialului gărilor ca 
locuri artistice, de întâlniri urbane și ca 
centre economice, culturale și civice.
[Acesta nu este un amendament la articolul 
8a (nou). Aceasta este o anexă nouă.]

Or. fr

Justificare

[Acesta nu este un amendament la articolul 8a (nou). Aceasta este o anexă nouă.]


