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Amendamentul 1
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. se așteaptă ca strategiile regionale 
în domeniul mediului să respecte logica 
Pactului verde european, inclusiv 
„principiul de a nu face rău”, și să fie 
concepute în mod specific pentru a 
sprijini realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și să fie în deplină 
conformitate cu Acordul de la Paris și cu 
obiectivele UE privind neutralitatea 
climatică; consideră că este important să 
se garanteze că o parte suficientă din 
fondurile de coeziune sunt alocate și 
utilizate în mod adecvat la nivel regional 
și local, în conformitate cu scopul de a 
combate schimbările climatice și de a 
conserva biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu 
cele trei categorii menționate anterior, cu 
un accent deosebit pe măsurile de 
atenuare pentru regiunile cu sectoare 

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu și 
cele în materie de neutralitate climatică 
trebuie să stea la baza deciziilor de 
finanțare, cu un accent deosebit pe 
tranziția justă pentru regiunile cu sectoare 
economice cu emisii ridicate de dioxid de 
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economice cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon;

carbon;

Or. en

Amendamentul 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu cele 
trei categorii menționate anterior, cu un 
accent deosebit pe măsurile de atenuare 
pentru regiunile cu sectoare economice cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon;

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu cele 
trei categorii menționate anterior, cu un 
accent deosebit pe măsurile de atenuare 
pentru regiunile cu sectoare economice cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon; 
consideră că noua politică de coeziune 
oferă statelor membre, regiunilor și 
municipalităților posibilitatea de a realiza 
proiecte care vizează autonomia 
energetică, acolo unde este posibil, pentru 
a crește reziliența energetică a acestora și 
pentru a diversifica sursele de energie în 
conformitate cu Pactul verde și cu 
obiectivul Uniunii de a asigura 
neutralitatea climatică;

Or. en

Amendamentul 4
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu cele 
trei categorii menționate anterior, cu un 
accent deosebit pe măsurile de atenuare 
pentru regiunile cu sectoare economice cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon;

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu cele 
trei categorii menționate anterior, cu un 
accent deosebit pe măsurile de atenuare 
pentru regiunile cu sectoare economice cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon; ia act 
de faptul că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită nevoilor în materie de 
coeziune și provocărilor cu care se 
confruntă regiunile periferice, rurale și 
ultraperiferice, precum și insulele, zonele 
slab populate și alte teritorii dezavantajate 
din punct de vedere geografic;

Or. en

Amendamentul 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu cele 
trei categorii menționate anterior, cu un 
accent deosebit pe măsurile de atenuare 
pentru regiunile cu sectoare economice cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon;

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu cele 
trei categorii menționate anterior, cu un 
accent deosebit pe măsurile de atenuare 
pentru regiunile cu sectoare economice cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon; aceste 
măsuri ar putea avea în vedere utilizarea 
gazelor naturale drept soluție de rezervă 
pentru sursele regenerabile de energie;
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Or. en

Amendamentul 6
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu cele 
trei categorii menționate anterior, cu un 
accent deosebit pe măsurile de atenuare 
pentru regiunile cu sectoare economice cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon;

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să continue să investească în toate 
regiunile bazându-se pe cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu cele 
trei categorii menționate anterior, cu un 
accent deosebit pe măsurile de atenuare 
pentru regiunile cu sectoare economice cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 7
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în continuare către cele trei categorii 
existente – regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate – și că strategiile de mediu 
trebuie adaptate la orientarea relevantă și 
integrate în aceasta, în concordanță cu cele 
trei categorii menționate anterior, cu un 
accent deosebit pe măsurile de atenuare 
pentru regiunile cu sectoare economice cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon;

1. subliniază că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune trebuie să fie orientate 
în principal către trei categorii existente – 
regiunile mai puțin dezvoltate, regiunile de 
tranziție și regiunile transfrontaliere – și 
că strategiile de mediu trebuie adaptate la 
orientarea relevantă și integrate în aceasta, 
în concordanță cu cele trei categorii 
menționate anterior, cu un accent deosebit 
pe măsurile de atenuare pentru regiunile cu 
sectoare economice cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon;
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Amendamentul 8
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. insistă asupra faptului că 
autoritățile locale și regionale joacă un 
rol esențial în toate etapele: planificarea, 
pregătirea și punerea în aplicare; sprijină 
ferm „principiul parteneriatului” și 
includerea ONG-urilor și a altor părți 
interesate, precum și a autorităților 
regionale și locale în procesul de 
consultare; încurajează acordarea unei 
finanțări mai directe din partea UE 
pentru autoritățile locale și regionale, cu 
scopul de a îmbunătăți eficiența, de a 
asigura coerența și de a reduce sarcina 
administrativă; reamintește că 
transparența și comunicarea proactivă cu 
privire la fondurile disponibile reprezintă, 
de asemenea, o cerință importantă pentru 
a asigura utilizarea cât mai eficientă a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 9
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât, în cadrul politicii de 
coeziune, Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) și Fondul de coeziune 
au constituit principalele surse de 
finanțare pentru intervenția în domeniul 
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transporturilor, cu o alocare de peste 
70 miliarde EUR în perioada de finanțare 
2014-2020 și întrucât gestionarea politicii 
de coeziune este partajată între UE și 
statele membre, ceea ce face ca acest 
proces să fie mai descentralizat;

Or. en

Amendamentul 10
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că cele mai mari 
inegalități ale veniturilor se înregistrează 
în regiunile cele mai bogate; insistă că 
politica de coeziune ar trebui să se 
concentreze mai îndeaproape pe zonele cu 
dificultăți sociale în ceea ce privește 
accesul la transport și servicii publice, 
indiferent de nivelul venitului din 
regiunile respective;

Or. fr

Amendamentul 11
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra necesității ca 
fondurile de coeziune să fie folosite 
eficient în regiunile ultraperiferice, din 
cauza îndepărtării geografice și a 
dispersiei teritoriale a acestora; 
recomandă adoptarea și punerea în 
aplicare a unor politici menite să reducă 
deficiențele de conectivitate cu 
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continentul european;

Or. pt

Amendamentul 12
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât emisiile de gaze cu efect 
de seră (GES) din sectorul transporturilor 
reprezintă 27 % din emisiile globale ale 
UE și sunt singurele încă în creștere și 
întrucât, în acest sens, transportul trebuie 
să contribuie la atingerea neutralității 
climatice până în 2050;

Or. en

Amendamentul 13
Rovana Plumb, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că sectorul 
transporturilor facilitează accesul la piețe, 
la locuri de muncă, la asistență medicală 
și la educație pentru toate grupurile 
economice și sociale, cu o acoperire 
geografică largă;

Or. en

Amendamentul 14
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal
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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. întrucât proiectele de transport 
sprijinite prin așa-numitul pachet 
„Coeziune”, transferul de la Fondul de 
coeziune la Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în 
următorul cadru financiar multianual 
2021-2027, vor fi supuse „imunizării la 
schimbările climatice” și vor trebui să 
contribuie cu 60 % din pachetul financiar 
total aferent MIE la obiectivele climatice;

Or. en

Amendamentul 15
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. întrucât integrarea aspectelor 
legate de mediu în politica de coeziune a 
crescut în timp; întrucât fondurile care 
sprijină o pondere mai mare a proiectelor 
rutiere au ca rezultat o performanță mai 
scăzută a monitorizării acțiunilor 
climatice; cu toate acestea, drumurile 
sunt esențiale pentru îmbunătățirea 
conectivității în regiunile care nu au o 
rețea rutieră de calitate; întrucât, pentru 
ultima perioadă financiară 2014-2020, 
25 % din totalul fondurilor alocate 
politicii de coeziune în domeniul 
transporturilor au contribuit la acțiunile 
de combatere a schimbărilor climatice, în 
ciuda numărului mare de proiecte care au 
fost dedicate drumurilor;

Or. en
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Amendamentul 16
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază rolul sectoarelor 
transporturilor și turismului în tranziția 
către o economie mai verde și cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon; solicită 
integrarea puternică a acestor sectoare în 
strategiile și foile de parcurs privind clima 
la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 17
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. subliniază nevoile în materie de 
investiții ale regiunilor și 
municipalităților care se îndreaptă spre o 
mobilitate mai durabilă și mai inteligentă; 
subliniază, în acest sens, oportunitățile de 
finanțare a programelor UE, cum ar fi 
FEDR, Fondul de coeziune, LIFE, 
Orizont și Fondul pentru o tranziție 
echitabilă;

Or. en

Amendamentul 18
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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

1f. subliniază că abordarea integrării 
aspectelor legate de mediu este, de regulă, 
mai clar definită pentru fondurile 
gestionate la nivel central, în timp ce 
pentru fondurile cu gestiune partajată din 
cadrul politicii de coeziune, includerea 
unor considerente de mediu specifice în 
cererile de propuneri, în evaluarea 
proiectelor, în selecția sau monitorizarea 
acestora, în special în cazul proiectelor 
non-majore, este lăsată în mare măsură la 
aprecierea autorităților de management 
din fiecare stat membru; invită, prin 
urmare, statele membre să se asigure că 
autoritățile de management promovează și 
încurajează integrarea aspectelor de 
mediu în proiecte dincolo de etapa de 
programare, de exemplu prin publicarea 
de orientări sau prin organizarea de 
activități de sensibilizare pentru 
solicitanți;

Or. en

Amendamentul 19
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. subliniază necesitatea de a asigura 
o abordare coerentă a integrării 
aspectelor legate de mediu în investițiile 
în domeniul transporturilor, care poate fi 
garantată prin alinierea programării cu 
faza de implementare a proiectului;

Or. en

Amendamentul 20
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal
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Proiect de aviz
Punctul 1 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1h. consideră că, pentru a asigura în 
continuare integrarea mediului în 
proiectele de transport, finanțarea politicii 
de coeziune ar trebui să consolideze 
integrarea dintre sectorul transporturilor 
și sectorul energetic și cel digital, pentru a 
capitaliza și a maximiza potențialele 
sinergii;

Or. en

Amendamentul 21
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc 
acolo și la îmbunătățirea standardelor lor 
de viață;

2. subliniază că fondurile politicii de 
coeziune trebuie să răspundă obiectivelor 
de politică comune ale UE și nevoilor 
regiunilor vizate și, prin urmare, 
investițiile trebuie să contribuie la 
consolidarea cercetării și inovării, a 
creșterii economice și a competitivității, la 
promovarea mobilității durabile și a 
conectivității, precum și la îmbunătățirea 
bunăstării cetățenilor/comunităților;

Or. en

Amendamentul 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață;

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață; consideră că regiunile europene 
sunt foarte diverse din punct de vedere 
geografic și, prin urmare, pot avea nevoie 
de soluții specifice pentru a îmbunătăți 
sistemele lor de transport și de 
infrastructură, care să se bazeze pe soluții 
ecologice și curate, pentru a fi mai 
competitive în viitor;

Or. en

Amendamentul 23
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață;

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață; fondurile de coeziune trebuie 
folosite pentru proiecte care aduc valoare 
adăugată regiunilor, din punct de vedere 
economic, social și al mediului;

Or. pt

Amendamentul 24
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață;

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață, garantând astfel coeziunea 
teritorială, socială și economică la nivelul 
regiunilor UE;

Or. en

Amendamentul 25
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață;

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate, punând un 
accent deosebit pe promovarea în timp util 
a tranziției digitale și a celei ecologice, și 
trebuie să contribuie, de asemenea, la 
bunăstarea cetățenilor/comunităților care 
trăiesc acolo și la îmbunătățirea 
standardelor lor de viață;

Or. en

Amendamentul 26
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că fondurile de coeziune 2. subliniază că fondurile de coeziune 
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trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață;

trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață, având în vedere că misiunea 
principală a acestor fonduri este 
coeziunea;

Or. en

Amendamentul 27
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață;

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și să stimuleze 
creșterea socioeconomică și crearea de 
locuri de muncă și trebuie să contribuie, 
de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 
viață;

Or. en

Amendamentul 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate și trebuie să 
contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo 
și la îmbunătățirea standardelor lor de 

2. subliniază că fondurile de coeziune 
trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor regiunilor vizate cele mai sărace 
și trebuie să contribuie, de asemenea, la 
bunăstarea cetățenilor/comunităților care 
trăiesc acolo, să îmbunătățească 
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viață; standardele lor de viață și să stimuleze 
economiile locale;

Or. en

Amendamentul 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște importanța fondurilor 
de coeziune pentru respectarea 
principiilor politicii de coeziune și ca 
instrument de impulsionare a regiunilor 
celor mai slab populate, ultraperiferice și 
montane; subliniază că politica de 
coeziune ar trebui să se concentreze în 
special pe regiunile cu diferite tipuri de 
infrastructură subdezvoltată și care nu au 
investit suficient, un accent deosebit pe 
infrastructura de gaze, care va permite 
tranziția energetică fără sincope a 
regiunilor;

Or. en

Amendamentul 30
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. politica de coeziune trebuie să 
rămână unul dintre principalele 
instrumente ale acțiunii europene pentru 
perioada de după 2020, în special în ceea 
ce privește regiunile ultraperiferice, care 
trebuie să depună eforturi pentru a 
atenua disparitățile regionale care sunt 
încă evidente; investițiile europene în 
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aceste regiuni nu reprezintă doar o 
politică de recuperare a întârzierilor și de 
compensare a dezavantajelor, ci implică, 
de asemenea, beneficii pentru întreaga 
Uniune Europeană;

Or. pt

Amendamentul 31
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază rolul pe care îl joacă 
politica de coeziune în sprijinirea 
principalelor provocări cu care se 
confruntă sectorul transporturilor în UE, 
inclusiv o bună funcționare a spațiului 
european unic al transporturilor, care să 
conecteze Europa cu rețelele de 
infrastructură de transport moderne, 
multimodale și sigure și trecerea la o 
mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 32
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că infrastructura 
dezvoltată în cadrul politicii de coeziune 
ar trebui să sprijine finalizarea micilor 
legături feroviare transfrontaliere și a 
ramificațiilor rețelei de piste pentru 
biciclete EuroVelo, contribuind astfel la 
integrarea și dinamizarea europeană a 
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regiunilor rurale și învecinate;

Or. en

Amendamentul 33
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB pe 
cap de locuitor și că noile criterii ar trebui 
să se limiteze la un nivel scăzut de 
educație, la acțiuni în domeniul 
schimbărilor climatice și la tranziție, cu 
un accent deosebit pe șomaj, în special 
având în vedere efectele economice, 
sociale și legate de ocuparea forței de 
muncă ale pandemiei de COVID-19;

3. Consideră, a având în vedere 
efectele economice, sociale și legate de 
ocuparea forței de muncă ale pandemiei 
de COVID-19, în special asupra 
sectoarelor celor mai afectate, cum ar fi 
transportul și turismul, că politica de 
coeziune ar trebui să sprijine finanțarea 
unei redresări durabile a acestor sectoare;

Or. en

Amendamentul 34
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB pe 
cap de locuitor și că noile criterii ar trebui 
să se limiteze la un nivel scăzut de 
educație, la acțiuni în domeniul 
schimbărilor climatice și la tranziție, cu 
un accent deosebit pe șomaj, în special 
având în vedere efectele economice, 
sociale și legate de ocuparea forței de 
muncă ale pandemiei de COVID-19;

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor nu ar trebui să se bazeze doar 
pe nivelul PIB-ului pe cap de locuitor sau 
pe nivelul scăzut al educației ori pe șomaj, 
care rămân, bineînțeles, criterii relevante, 
în special având în vedere efectele 
economice și sociale legate de ocuparea 
forței de muncă în contextul pandemiei de 
COVID-19; dar ar trebui să țină seama și 
de configurația teritoriului și, în special, 
de aspectele legate de riscurile de 
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inundații și de fenomenele meteorologice 
care provoacă în mod repetat pagube 
umane și materiale grave;

Or. fr

Amendamentul 35
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB pe cap 
de locuitor și că noile criterii ar trebui să se 
limiteze la un nivel scăzut de educație, la 
acțiuni în domeniul schimbărilor climatice 
și la tranziție, cu un accent deosebit pe 
șomaj, în special având în vedere efectele 
economice, sociale și legate de ocuparea 
forței de muncă ale pandemiei de COVID-
19;

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB-ul pe 
cap de locuitor, cu un accent deosebit pe 
zonele cu niveluri scăzute ale veniturilor 
și educației, și că noile criterii ar trebui să 
se limiteze la acțiuni în domeniul 
schimbărilor climatice și la tranziție, 
combătând șomajul prin crearea de locuri 
de muncă verzi, în special având în vedere 
efectele economice, sociale și legate de 
ocuparea forței de muncă ale pandemiei de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB pe cap 
de locuitor și că noile criterii ar trebui să se 
limiteze la un nivel scăzut de educație, la 
acțiuni în domeniul schimbărilor climatice 
și la tranziție, cu un accent deosebit pe 

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB-ul pe 
cap de locuitor și că noile criterii ar trebui 
să țină seama în principal de nivel scăzut 
de educație, de acțiunile în domeniul 
schimbărilor climatice și de tranziție, cu un 
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șomaj, în special având în vedere efectele 
economice, sociale și legate de ocuparea 
forței de muncă ale pandemiei de COVID-
19;

accent deosebit pe șomaj, în special având 
în vedere efectele economice, sociale și 
legate de ocuparea forței de muncă ale 
pandemiei de COVID-19; subliniază că 
regiunile ar trebui să poată, de asemenea, 
să integreze atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea în toate 
politicile legate de transport și 
infrastructură, care ar putea avea, de 
asemenea, un impact asupra politicilor în 
domeniul forestier, maritim și al altor 
politici socioeconomice și de mediu;

Or. en

Amendamentul 37
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB pe cap 
de locuitor și că noile criterii ar trebui să se 
limiteze la un nivel scăzut de educație, la 
acțiuni în domeniul schimbărilor climatice 
și la tranziție, cu un accent deosebit pe 
șomaj, în special având în vedere efectele 
economice, sociale și legate de ocuparea 
forței de muncă ale pandemiei de COVID-
19;

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB și 
venituri pe cap de locuitor și indicatori de 
sărăcie și că noile criterii ar trebui să țină 
cont de măsuri în domeniul schimbărilor 
climatice și la tranziție, cu un accent 
deosebit pe șomaj, în special având în 
vedere efectele economice, sociale și legate 
de ocuparea forței de muncă ale pandemiei 
de COVID-19;

Or. ro

Amendamentul 38
Rovana Plumb, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul
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3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB pe cap 
de locuitor și că noile criterii ar trebui să se 
limiteze la un nivel scăzut de educație, la 
acțiuni în domeniul schimbărilor climatice 
și la tranziție, cu un accent deosebit pe 
șomaj, în special având în vedere efectele 
economice, sociale și legate de ocuparea 
forței de muncă ale pandemiei de COVID-
19;

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB pe cap 
de locuitor și că noile criterii ar trebui să se 
limiteze la un nivel scăzut de educație, la 
acțiuni în domeniul schimbărilor climatice 
și la tranziție, cu un accent deosebit pe 
șomaj, în special având în vedere efectele 
economice, sociale și legate de ocuparea 
forței de muncă ale pandemiei de COVID-
19; subliniază că, din punct de vedere 
social, prețurile abordabile, fiabilitatea, 
accesibilitatea transportului pentru toți 
sunt esențiale;

Or. en

Amendamentul 39
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB pe cap 
de locuitor și că noile criterii ar trebui să se 
limiteze la un nivel scăzut de educație, la 
acțiuni în domeniul schimbărilor climatice 
și la tranziție, cu un accent deosebit pe 
șomaj, în special având în vedere efectele 
economice, sociale și legate de ocuparea 
forței de muncă ale pandemiei de COVID-
19;

3. reamintește că metoda de alocare a 
fondurilor trebuie să se bazeze în 
continuare, în mare măsură, pe PIB pe cap 
de locuitor și că noile criterii ar trebui să 
privească nivelul scăzut de educație, 
acțiunile în domeniul schimbărilor 
climatice și tranziția, cu un accent deosebit 
pe șomaj, în special având în vedere 
efectele economice, sociale și legate de 
ocuparea forței de muncă ale pandemiei de 
COVID-19;

Or. fr

Amendamentul 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că politicile de 
renaturalizare și cele care vizează 
îmbunătățirea mediilor sănătoase merg în 
mână în mână; consideră că fiecare 
spațiu urban care formează infrastructura 
verde urbană are propriile atribute și 
calități, în funcție de aspecte cum ar fi 
localizarea sa geografică, morfologia sau 
simbolistica, și că toate acestea oferă 
servicii și valori ecologice esențiale pentru 
un oraș, cum ar fi valorile sociale cu 
impact direct asupra bunăstării, sănătății, 
culturii și posibilității de stabilire a 
relațiilor sociale;

Or. en

Amendamentul 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că alocarea de fonduri 
ar trebui să fie asociată unei 
condiționalități ecologice puternice, în 
special excluzând sprijinul direct sau 
indirect pentru combustibilii fosili și 
promovând renunțarea la aceștia și la alte 
surse de emisie de gaze cu efect de seră, 
urmărind electrificarea bazată pe surse 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 42
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari;

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice, în 
special a infrastructurii de turism și de 
transport, va contribui la mărirea 
rezistenței sale la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari, în special 
infrastructura digitală și de conectivitate 
în zonele rurale, pentru a sprijini 
turismul, accesul la locuri de muncă, 
munca la distanță și o mai bună 
multimodalitate în regiunile fără acces la 
transportul în comun;

Or. fr

Amendamentul 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la creșterea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
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aduce beneficii mai mari; aduce beneficii mai mari; consideră că 
regiunile ar trebui să dispună de toate 
mijloacele necesare pentru a face schimb 
de bune practici, de acțiuni de 
monitorizare și de lecții învățate în 
domeniul infrastructurii de transport, 
deoarece inovarea într-o regiune 
europeană ar putea fi pozitivă pentru 
regiunile similare;

Or. en

Amendamentul 44
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari;

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la creșterea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; subliniază că 
infrastructurile care promovează trecerea 
la moduri de transport mai ecologice, 
precum transportul feroviar, ar trebui să 
constituie o prioritate și, prin urmare, să 
reprezinte o mare parte a investițiilor; 
reamintește că scopul este de a identifica 
domeniile în care îmbunătățirile aduse 
infrastructurii pot aduce beneficii mai mari;

Or. en

Amendamentul 45
Sara Cerdas
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari;

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală, mai ales în 
cazul regiunilor ultraperiferice și 
insulare; reamintește că scopul este de a 
identifica domeniile în care îmbunătățirile 
aduse infrastructurii pot aduce beneficii 
mai mari legate de mediu, economice și 
sociale;

Or. pt

Amendamentul 46
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la creșterea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală, acordându-se o 
atenție deosebită regiunilor periferice, 
rurale, insulare și ultraperiferice; 
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aduce beneficii mai mari; reamintește că scopul este de a identifica 
domeniile în care îmbunătățirile aduse 
infrastructurii pot aduce beneficii mai mari;

Or. en

Amendamentul 47
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari;

4. subliniază că protejarea teritoriului 
trebuie să fie o prioritate și că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari;

Or. fr

Amendamentul 48
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la creșterea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
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climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari;

climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii societale, economice și de 
mediu mai mari;

Or. en

Amendamentul 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari;

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la creșterea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice, la reducerea calității inferioare 
a aerului și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră pe durata de viață a infrastructurii; ia 
act de faptul că infrastructura de transport 
poate influența în mod pozitiv 
interacțiunile transfrontaliere, precum și 
dezvoltarea regională, urbană și locală; 
reamintește că scopul este de a identifica 
domeniile în care îmbunătățirile aduse 
infrastructurii pot aduce beneficii mai mari;

Or. en

Amendamentul 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport poate influența 
în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari;

4. subliniază că imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice va 
contribui la mărirea rezistenței 
infrastructurii la efectele schimbărilor 
climatice și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe durata de viață a 
infrastructurii; ia act de faptul că 
infrastructura de transport durabilă poate 
influența în mod pozitiv interacțiunile 
transfrontaliere, precum și dezvoltarea 
regională, urbană și locală; reamintește că 
scopul este de a identifica domeniile în 
care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot 
aduce beneficii mai mari;

Or. en

Amendamentul 51
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că politica privind 
rețeaua transeuropeană de transport 
(TEN-T) asigură atât coeziunea 
socioeconomică și teritorială, cât și 
accesibilitatea în întreaga Uniune și în 
regiunile sale, inclusiv cele îndepărtate, 
ultraperiferice, insulare, periferice, 
muntoase și slab populate, stimulând 
astfel creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă; subliniază că finalizarea 
integrală a TEN-T este esențială pentru a 
promova un număr mai mare de moduri 
de transport mai durabile, și anume căi 
ferate și căi navigabile interioare, precum 
și utilizarea în mai mare măsură a 
combustibililor alternativi și a 
infrastructurii sale de reîncărcare și de 
realimentare; ia act de faptul că 
implementarea integrală a TEN-T este 
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esențială pentru a accelera tranziția către 
o mobilitate durabilă și inteligentă, în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde 
european;

Or. en

Amendamentul 52
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că politica de coeziune 
reprezintă cel mai bun aliat în punerea în 
aplicare a strategiilor regionale de mediu 
care vizează o tranziție reală către o 
mobilitate mai durabilă în orașele și 
regiunile noastre; consideră că, pentru a 
fi pe deplin eligibile și pentru a avea acces 
prioritar la fondurile conexe ale UE, în 
domeniul mobilității urbane și 
interurbane, aceste strategii ar trebui să 
sprijine în special infrastructura feroviară 
și ciclistă, inclusiv factorii care 
favorizează multimodalitatea.

Or. en

Amendamentul 53
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că există inegalități 
pronunțate între regiuni în ceea ce 
privește accesibilitatea transportului, în 
special a transportului feroviar; solicită, 
prin urmare, o strategie de deschidere a 
zonelor izolate sau abandonate;
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Or. fr

Amendamentul 54
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act, cu toate acestea, că 
sistemele de transport îmbunătățite sunt, 
de asemenea, asociate externalităților 
negative, cum ar fi accidentele rutiere, 
emisiile, schimbările climatice și alte 
efecte sociale și de mediu, care pot fi 
substanțiale;

Or. en

Amendamentul 55
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reiterează faptul că în revizuirea 
politicii în domeniul TEN-T ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită facilitării 
conexiunilor transfrontaliere și 
legăturilor lipsă, ceea ce va promova 
coeziunea socioeconomică și teritorială în 
întreaga UE; subliniază că revizuirea 
politicii TEN-T ar trebui să abordeze, de 
asemenea, eliminarea blocajelor, în 
special în nodurile urbane, și să 
consolideze multimodalitatea și 
infrastructura „pe ultimul kilometru” 
care vor reduce considerabil 
congestionarea traficului și vor 
îmbunătăți eficiența și sustenabilitatea 
căilor de transport;
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Or. en

Amendamentul 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută Raportul special nr. 06/2020 
al Curții de Conturi Europene privind 
mobilitatea urbană durabilă în UE1a; ia 
act de concluziile sale potrivit cărora 
orașele din UE nu au înregistrat 
suficiente progrese în adoptarea unor 
moduri de transport mai durabile și mai 
ecologice și că fondurile UE dedicate 
mobilității durabile nu sunt încă utilizate 
în mod eficace pentru a-și îndeplini 
obiectivele;
_________________
1a Raportul special nr. 06/2020 al CCE 
privind mobilitatea urbană durabilă în 
UE: nu sunt posibile îmbunătățiri 
substanțiale fără un angajament din 
partea statelor membre 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 57
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei și statelor 
membre să valorifice rolul mai important 
pe care politica de coeziune îl joacă în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
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riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări 
bazate pe ecosisteme, prin dezvoltarea de 
noi infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local;

Or. en

Amendamentul 58
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că, având în vedere 
relația directă dintre politica TEN-T și 
coeziunea socioeconomică și teritorială, 
precum și tranziția către neutralitatea 
climatică, organizațiile societății civile și 
părțile interesate trebuie implicate și 
consultate pentru a pune în aplicare în 
mod mai eficient, mai sustenabil și mai 
adecvat proiectele de infrastructură în 
domeniul transporturilor;

Or. en

Amendamentul 59
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură ecologică și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; subliniază că, în 

5. solicită implementarea unei 
infrastructuri verzi și a unor soluții de 
mobilitate durabile și inteligente și 
constată că acestea sunt importante atât în 
mediul urban, cât și în cel rural, pentru a 
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orașe, elementele infrastructurii 
ecologice, cum ar fi pereții și 
acoperișurile verzi, zonele împădurite 
urbane, grădinile și parcelele, oferă 
beneficii legate de sănătate, cum ar fi 
aerul curat, o mai bună calitate a apei și 
izolarea fonică.

reduce impactul asupra climei și a 
asigura accesibilitatea regională;

Or. en

Amendamentul 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură ecologică și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; subliniază că, în 
orașe, elementele infrastructurii ecologice, 
cum ar fi pereții și acoperișurile verzi, 
zonele împădurite urbane, grădinile și 
parcelele, oferă beneficii legate de sănătate, 
cum ar fi aerul curat, o mai bună calitate a 
apei și izolarea fonică.

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură verde și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE, dar fără a se 
limita la acestea; subliniază că, în centrele 
urbane și în orașe, elementele 
infrastructurii verzi, cum ar fi pereții și 
acoperișurile verzi, zonele împădurite 
urbane, pajiștile, grădinile și parcelele, 
oferă beneficii legate de sănătate, cum ar fi 
aerul curat, o mai bună calitate a apei și 
izolarea fonică. subliniază că investițiile în 
infrastructura verde pentru zonele rurale 
sunt la fel de importante și nu ar trebui 
trecute cu vederea, în special ținând 
seama de calitatea proastă a aerului în 
anumite zone.

Or. en

Amendamentul 61
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură ecologică și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; subliniază că, în 
orașe, elementele infrastructurii ecologice, 
cum ar fi pereții și acoperișurile verzi, 
zonele împădurite urbane, grădinile și 
parcelele, oferă beneficii legate de sănătate, 
cum ar fi aerul curat, o mai bună calitate a 
apei și izolarea fonică.

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură verde și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; subliniază că, în 
orașe, elementele infrastructurii verzi, cum 
ar fi pereții și acoperișurile verzi, zonele 
împădurite urbane, grădinile și parcelele, 
oferă beneficii legate de sănătate, cum ar fi 
aerul curat, o mai bună calitate a apei și 
izolarea fonică. infrastructura verde 
creează, de asemenea, oportunități de 
conectare a zonelor urbane și rurale și 
oferă locuri de trăit și de muncă 
atrăgătoare. În plus, reconversia 
terenurilor din orașe pentru crearea unei 
infrastructuri verzi poate fi o modalitate 
rentabilă și viabilă din punct de vedere 
economic de a le face mai sustenabile, 
mai reziliente, mai verzi și mai sănătoase;

Or. en

Amendamentul 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură ecologică și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; subliniază că, în 
orașe, elementele infrastructurii ecologice, 
cum ar fi pereții și acoperișurile verzi, 
zonele împădurite urbane, grădinile și 
parcelele, oferă beneficii legate de sănătate, 
cum ar fi aerul curat, o mai bună calitate a 
apei și izolarea fonică.

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură verde și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; subliniază că, în 
orașe, elementele infrastructurii verzi, cum 
ar fi pereții și acoperișurile verzi, zonele 
împădurite urbane, grădinile și parcelele, 
oferă beneficii legate de sănătate, cum ar fi 
aerul curat, o mai bună calitate a apei și 
izolarea fonică; consideră că soluțiile 
pentru crearea unei infrastructuri verzi ar 
trebui implementate, de asemenea, prin 
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intermediul unor tehnologii și politici 
inovatoare, în mediile neurbane, pentru a 
nu lăsa pe nimeni în urmă, pentru a evita 
fragmentarea ecosistemelor și pentru a 
alinia diferitele zone ale unei regiuni;

Or. en

Amendamentul 63
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură ecologică și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; subliniază că, în 
orașe, elementele infrastructurii ecologice, 
cum ar fi pereții și acoperișurile verzi, 
zonele împădurite urbane, grădinile și 
parcelele, oferă beneficii legate de sănătate, 
cum ar fi aerul curat, o mai bună calitate a 
apei și izolarea fonică.

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură verde și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; subliniază că, în 
orașe, elementele infrastructurii verzi, cum 
ar fi pereții și acoperișurile verzi, zonele 
împădurite urbane, grădinile și parcelele, 
oferă beneficii legate de sănătate, cum ar fi 
aerul curat, o mai bună calitate a apei și 
izolarea fonică; subliniază importanța 
unor investiții corespunzătoare în 
infrastructura pentru biciclete și în alte 
tipuri de mobilitate urbană activă, precum 
și în transportul urban ecologic la prețuri 
accesibile, pentru a stimula sănătatea 
publică și a reduce congestionarea 
traficul;

Or. en

Amendamentul 64
Rovana Plumb, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul
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5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură ecologică și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; subliniază că, în 
orașe, elementele infrastructurii ecologice, 
cum ar fi pereții și acoperișurile verzi, 
zonele împădurite urbane, grădinile și 
parcelele, oferă beneficii legate de sănătate, 
cum ar fi aerul curat, o mai bună calitate a 
apei și izolarea fonică.

5. solicită implementarea unor soluții 
de infrastructură verde și constată că 
acestea sunt deosebit de importante în 
mediile urbane, unde trăiește aproximativ 
70 % din populația UE; salută, în acest 
sens, ambiția tot mai mare din multe 
orașe de a reduce considerabil traficul 
rutier prin adaptarea regulilor de 
circulație și a proiectării drumurilor în 
favoarea pietonilor și bicicliștilor; 
subliniază că, în orașe, elementele 
infrastructurii ecologice, cum ar fi pereții și 
acoperișurile verzi, zonele împădurite 
urbane, grădinile și parcelele, oferă 
beneficii legate de sănătate, cum ar fi aerul 
curat, o mai bună calitate a apei și izolarea 
fonică.

Or. en

Amendamentul 65
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța Fondului 
pentru o tranziție justă pentru a asigura o 
tranziție echitabilă, favorabilă incluziunii 
și acceptabilă din punct de vedere social 
către neutralitatea climatică, în care 
nimeni să nu fie lăsat în urmă și unde 
sărăcia energetică să fie prevenită; 
subliniază necesitatea de a sprijini 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
și a persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă în sectorul transporturilor, 
acordând o atenție deosebită diversității și 
egalității de gen; subliniază necesitatea 
unor investiții durabile în IMM-uri, în 
mobilitatea inteligentă și durabilă, 
precum și în infrastructura de transport 
ecologică;
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Or. en

Amendamentul 66
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de faptul că zonele rurale și 
cele intermediare reprezintă 88 % din 
teritoriul UE, sunt locuite de 55 % din 
populația UE, generează 43 % din 
valoarea sa adăugată brută și găzduiesc 
56 % din locurile sale de muncă: 
subliniază faptul că dezvoltarea rurală 
este, prin urmare, esențială pentru 
coeziunea teritorială și socioeconomică; 
solicită Comisiei să elaboreze o agendă 
rurală cu o abordare holistică pentru a 
capacita comunitățile rurale să abordeze, 
printre altele, tranziția către neutralitatea 
climatică, inclusiv trecerea la moduri de 
transport mai durabile și mai inteligente;

Or. en

Amendamentul 67
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia Europeană să 
sprijine ratele de renovare și sistemele de 
îmbunătățire a eficienței energetice în 
locuințele din orașele europene, pentru a 
îmbunătăți eficiența lor, ținând seama de 
faptul că o treime până la jumătate din 
energia din orașe este cheltuită pentru 
încălzire; având în vedere volumul de 
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clădiri vechi din orașe - atât rezidențiale 
cât și de alte tipuri - ratele de renovare 
trebuie să crească de trei până la cinci ori 
față de nivelurile actuale, pentru a se 
apropia de scenariul de 1,5 grade, în 
conformitate cu Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că politica de coeziune 
ar trebui să joace un rol mai important în 
sprijinirea măsurilor de prevenire a 
riscurilor, axate pe adaptarea la efectele 
actuale și viitoare ale schimbărilor 
climatice, ținând seama, printre altele, de 
abordările ecosistemice și de soluțiile 
bazate pe natură pentru dezvoltarea de 
noi infrastructuri; consideră că politica de 
coeziune ar trebui, de asemenea, să 
modernizeze infrastructurile existente 
pentru a adopta măsuri de combatere a 
schimbărilor climatice la nivel regional și 
local;

Or. en

Amendamentul 69
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește schimbările profunde 
care au loc în prezent în sectorul 
turismului, accelerate de consecințele 
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pandemiei de COVID-19: modificarea 
cererii către variante locale, mai ecologice 
și către infrastructuri de cazare de 
dimensiuni mai mici; subliniază că, în 
acest context, turismul rural reprezintă o 
pârghie reală pentru promovarea 
regiunilor neglijate, cu condiția să se 
realizeze investiții pentru a le îmbunătăți 
accesibilitatea;

Or. fr

Amendamentul 70
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța noilor 
tehnologii verzi pentru o mobilitate și o 
logistică sustenabile, inteligente și 
automatizate în toate modurile de 
transport, inclusiv prin sisteme de emitere 
de bilete și servicii tehnologice de 
mobilitate neîntreruptă;

Or. en

Amendamentul 71
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită să se prevadă un buget 
dedicat domeniului turismului pentru 
creșterea accesului IMM-urilor în acest 
domeniu și creșterea oportunităților 
oferite de acest sector;

Or. ro
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Amendamentul 72
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că, în zonele slab 
populate, care se confruntă de obicei cu 
un deficit de infrastructură și servicii de 
transport de calitate, cetățenii se bazează 
pe vehiculele lor individuale; reamintește 
că frecvența serviciilor de transport public 
colectiv ar trebui să crească pentru a 
îmbunătăți conectarea și accesibilitatea 
acestor zone slab populate; invită Comisia 
să țină seama de aceste particularități în 
cadrul diferitelor inițiative legislative în 
domeniul transporturilor legate de 
mobilitatea inteligentă și durabilă; invită 
statele membre să includă aceste nevoi și 
provocări în planurile lor naționale;

Or. en

Amendamentul 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă Comisia, statele membre 
și, după caz, regiunile și autoritățile locale 
să utilizeze politica de coeziune pentru a 
realiza proiecte de transport și de 
infrastructură care să alinieze nevoia 
umană de mobilitate la respectarea 
deplină a naturii și a ecosistemelor sale; 
consideră că Comisia, statele membre și, 
după caz, regiunile și autoritățile locale ar 
trebui să găsească întotdeauna cel mai 
bun echilibru între nevoia de a îmbunătăți 
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și de a dezvolta infrastructura și 
conservarea naturii și a ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 74
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. încurajează sprijinirea unei treceri 
durabile de la transportul rutier la cel 
feroviar și intern, așa cum se prevede în 
Pactul verde european; solicită alocarea 
cu prioritate a fondurilor de coeziune 
pentru acțiunile de sprijinire a soluțiilor și 
acțiunilor multimodale și digitale care să 
construiască, să modernizeze și să 
completeze conexiunile de infrastructură 
feroviară și fluvială cu porturile și alte 
noduri multimodale pentru a facilita 
transferul modal;

Or. en

Amendamentul 75
Anna Deparnay-Grunenberg

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. sprijină utilizarea fondurilor de 
coeziune în mobilitatea urbană durabilă, 
de exemplu prin intermediul planurilor 
actuale de mobilitate urbană durabilă, și 
consideră că volumul acestor finanțări ar 
trebui extins pentru ca mai multe zone 
urbane să beneficieze de acestea; 
încurajează dezvoltarea în continuare a 
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unor soluții eficace pentru o mobilitate 
durabilă și în zonele rurale și în cele mai 
puțin populate din Uniune;

Or. en

Amendamentul 76
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. salută cadrul unic de 
reglementare, care acoperă în prezent 7 
fonduri UE puse în aplicare în parteneriat 
cu statele membre („gestiune partajată”); 
salută, de asemenea, propunerea Comisiei 
de a introduce controale mai puțin stricte 
pentru programele cu rezultate bune, 
bazându-se din ce în ce mai mult pe 
sistemele naționale și extinzând principiul 
„auditului unic”, pentru a evita 
duplicarea controalelor;

Or. en

Amendamentul 77
Rovana Plumb, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază rolul autorităților locale 
și regionale în atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea prin 
strategii globale de integrare regională, 
pentru a garanta o dezvoltare durabilă 
fără a lăsa pe nimeni în urmă;

Or. en
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Amendamentul 78
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, 
Johan Danielsson

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază faptul că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol-cheie în 
decarbonizarea sectorului transporturilor, 
în concordanță cu obiectivele ambițioase 
ale Pactului verde european; subliniază 
necesitatea de a spori sprijinul financiar 
din fondurile de coeziune pentru 
cercetarea și inovarea în domeniul 
soluțiilor de mobilitate cu emisii scăzute și 
cu emisii zero, mai ales în ceea ce privește 
tehnologiile avansate și mobilitatea 
inteligentă pentru toate modurile de 
transport, inclusiv combustibilii 
alternativi, cum ar fi bateriile și 
hidrogenul, și proiectele de infrastructuri 
sustenabile; solicită excluderea 
investițiilor în combustibilii fosili din 
finanțarea politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 79
Rovana Plumb, Vera Tax

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. reamintește importanța de a 
sprijini sectorul turismului, în special prin 
investiții care contribuie la redresarea, 
competitivitatea pe termen lung și 
sustenabilitatea sectorului și a lanțurilor 
sale valorice, prin sprijinirea 
operațiunilor care promovează turismul 
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sustenabil, accesibil, inovator și digital, 
inclusiv ecoturismul, agroturismul, 
turismul maritim, turismul cultural, 
cicloturismul și turismul feroviar;

Or. en

Amendamentul 80
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. salută noul cadru pentru proiecte 
care introduce o evaluare anuală a 
performanței, sub forma unui dialog 
politic între autoritățile responsabile de 
programe și Comisie;

Or. en

Amendamentul 81
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. consideră că un transport public 
eficient și la prețuri accesibile este 
esențial pentru realizarea unei mobilități 
urbane și rurale durabile; subliniază 
necesitatea de a consolida sprijinul pentru 
rețelele și flotele de transport public la 
nivel local și regional și în zonele 
transfrontaliere, ca instrument eficace 
pentru tranziția către o mobilitate cu 
emisii scăzute, mai ales în centrele 
metropolitane, și conectivitatea în zonele 
rurale cu scopul de a promova coeziunea 
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teritorială; încurajează acordarea de 
sprijin financiar pentru o infrastructură 
cuprinzătoare pentru ciclism și mersul pe 
jos;

Or. en

Amendamentul 82
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază importanța faptului că 
regiunile ultraperiferice vor beneficia în 
continuare de un sprijin special din 
partea UE.

Or. en

Amendamentul 83
Vera Tax, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. consideră că transportul feroviar 
de pasageri ar trebui să fie o alternativă 
reală la modurile de transport 
individualizate și la zborurile pe distanțe 
scurte și medii; încurajează, prin urmare, 
să se ia măsuri și să se acorde sprijin 
financiar pentru a reactiva liniile de cale 
ferată locale, regionale și interregionale, 
pentru a îmbunătăți cooperarea 
transfrontalieră între autoritățile locale, 
regionale și naționale, reintroducerea 
unei rețele europene de trenuri de noapte 
și dezvoltarea unui sistem unificat și 
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transparent de rezervare a biletelor și 
pentru a promova turismul durabil; 
încurajează să se ia măsuri pentru ca 
transportul feroviar să devină mai ieftin, 
mai eficient și mai atractiv și să contribuie 
la reducerea accidentelor și a emisiilor de 
CO2;

Or. en


