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Amendamentul 1
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
19 iunie 2020 referitoare la transport și 
turism în 2020 și ulterior,

Or. en

Amendamentul 2
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Referirea 2 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul 
(UE) 2019/2144 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 
noiembrie 2019 privind siguranța 
generală,

Or. en

Amendamentul 3
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Referirea 2 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva (UE) 
2019/1936 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2019 de 
modificare a Directivei 2008/96/CE 
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privind gestionarea siguranței 
infrastructurii rutiere,

Or. en

Amendamentul 4
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Legea europeană 
a climei1a și obiectivele sale în materie de 
reducere a emisiilor și de neutralitate 
climatică,
_________________
1a Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice.

Or. en

Amendamentul 5
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Referirea 5 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu1a,
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0078_RO.html

Or. en

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_RO.html
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Amendamentul 6
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Raportul special 
nr. 13/2017 al Curții de Conturi Europene 
din 3 octombrie 2017, intitulat „Un sistem 
unic european de management al 
traficului feroviar: va deveni această 
decizie politică o realitate?”1a,
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_RO.
pdf

Or. en

Amendamentul 7
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, César Luena

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată este fundamentală 
pentru funcționarea pieței interne și pentru 
conectarea și competitivitatea UE, precum 
și pentru o mobilitate sustenabilă, 
inteligentă și sigură;

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată și o logistică 
orientată spre viitor sunt fundamentale 
pentru buna funcționare a pieței interne și 
pentru conectarea și competitivitatea UE, 
precum și pentru o mobilitate sustenabilă, 
inteligentă, eficientă, interoperabilă și 
sigură;

Or. en

Amendamentul 8
Jakop G. Dalunde

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_RO.pdf
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată este fundamentală 
pentru funcționarea pieței interne și pentru 
conectarea și competitivitatea UE, precum 
și pentru o mobilitate sustenabilă, 
inteligentă și sigură;

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată, sustenabilă și 
accesibilă este fundamentală pentru 
funcționarea pieței interne și pentru 
conectarea și competitivitatea UE, precum 
și pentru o mobilitate sustenabilă, 
inteligentă și sigură;

Or. en

Amendamentul 9
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată este fundamentală 
pentru funcționarea pieței interne și pentru 
conectarea și competitivitatea UE, precum 
și pentru o mobilitate sustenabilă, 
inteligentă și sigură;

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată este fundamentală 
pentru funcționarea pieței interne și pentru 
conectarea și competitivitatea UE și cea a 
IMM-urilor, precum și pentru o mobilitate 
sustenabilă, inteligentă și sigură;

Or. ro

Amendamentul 10
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată este fundamentală 
pentru funcționarea pieței interne și pentru 
conectarea și competitivitatea UE, precum 

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată este fundamentală 
pentru funcționarea pieței interne și pentru 
conectarea și competitivitatea UE, precum 
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și pentru o mobilitate sustenabilă, 
inteligentă și sigură;

și pentru o mobilitate sustenabilă, 
accesibilă ca preț, inteligentă și sigură;

Or. en

Amendamentul 11
Valter Flego

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată este fundamentală 
pentru funcționarea pieței interne și pentru 
conectarea și competitivitatea UE, precum 
și pentru o mobilitate sustenabilă, 
inteligentă și sigură;

A. întrucât o infrastructură de transport 
multimodală actualizată este fundamentală 
pentru funcționarea pieței interne și pentru 
conectarea și competitivitatea UE, precum 
și pentru o mobilitate eficientă, 
sustenabilă, inteligentă și sigură; în acest 
sens, ar trebui să se acorde prioritate 
legăturilor de transport multimodal între 
porturi, aeroporturi, căi ferate și drumuri 
pentru a stimula economia UE în 
perioada de după criza provocată de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 12
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, în Legea europeană a 
climei1b, UE și-a asumat angajamentul de 
a realiza neutralitatea climatică cel târziu 
până în 2050;
_________________
1b Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice.
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Or. en

Amendamentul 13
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât acest obiectiv presupune o 
reducere de cel puțin 90 % a emisiilor de 
gaze cu efect de seră provenite din 
transporturi cel târziu până în 2050;

Or. en

Amendamentul 14
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât rețeaua transeuropeană 
de transport (TEN-T) și infrastructurile 
specifice dezvoltate în cadrul acesteia 
reprezintă o cerință pentru atingerea 
acestor obiective în materie de emisii, și 
anume de a permite trecerea la moduri de 
transport favorabile climei, cum ar fi căile 
ferate;

Or. en

Amendamentul 15
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T) asigură coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
accesibilitatea în întreaga UE și în 
regiunile sale, stimulând astfel creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
promovând digitalizarea, combătând 
schimbările climatice și consolidând 
reziliența;

B. întrucât rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T) asigură coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
accesibilitatea în întreaga UE și în 
regiunile sale, inclusiv în regiunile 
îndepărtate, ultraperiferice, insulare, 
periferice, montane și slab populate, 
stimulând astfel creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă, promovând 
digitalizarea și inovarea, combătând 
schimbările climatice și consolidând 
reziliența;

Or. en

Amendamentul 16
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T) asigură coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
accesibilitatea în întreaga UE și în 
regiunile sale, stimulând astfel creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
promovând digitalizarea, combătând 
schimbările climatice și consolidând 
reziliența;

B. întrucât rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T) asigură coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
accesibilitatea în întreaga UE și în 
regiunile sale, stimulând astfel creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
garantând aprovizionarea neîntreruptă și 
sigură cu bunuri esențiale, promovând 
digitalizarea, combătând schimbările 
climatice și consolidând adaptabilitatea și 
reziliența;

Or. nl

Amendamentul 17
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T) asigură coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
accesibilitatea în întreaga UE și în 
regiunile sale, stimulând astfel creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
promovând digitalizarea, combătând 
schimbările climatice și consolidând 
reziliența;

B. întrucât rolul rețelei transeuropene 
de transport (TEN-T) ar trebui să fie de a 
asigura coeziunea economică, socială și 
teritorială și accesibilitatea în întreaga UE 
și în regiunile sale, stimulând astfel 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă, promovând digitalizarea, 
combătând schimbările climatice, 
consolidând reziliența și reducând 
inegalitățile;

Or. en

Amendamentul 18
Andor Deli

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T) asigură coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
accesibilitatea în întreaga UE și în 
regiunile sale, stimulând astfel creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
promovând digitalizarea, combătând 
schimbările climatice și consolidând 
reziliența;

B. întrucât rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T) asigură coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
accesibilitatea în întreaga UE și în 
regiunile sale, stimulând astfel creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
promovând digitalizarea, combătând 
schimbările climatice și consolidând 
reziliența și întrucât aceasta joacă, în 
continuare, un rol esențial în realizarea 
obiectivelor politice ale UE în cadrul 
politicilor de extindere și vecinătate, 
contribuind la o mai bună integrare în 
piața unică a țărilor candidate din 
Balcanii de Vest, accelerând aderarea 
acestora și consolidând reziliența și 
stabilitatea în regiune, contribuind astfel 
la realizările procesului de la Berlin;

Or. en

Amendamentul 19
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Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât menținerea în TEN-T a 
unor legături strânse de transport cu 
țările terțe și integrarea în continuare a 
țărilor din Balcanii de Vest prezintă o 
importanță considerabilă pentru UE;

Or. en

Amendamentul 20
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât recunoașterea 
caracteristicilor specifice ale regiunilor 
ultraperiferice este deosebit de importantă 
în contextul politicii europene de 
transport, având în vedere depărtarea 
acestor regiuni față de Europa 
continentală, insularitatea lor dublă și 
problemele de accesibilitate cu care se 
confruntă, ceea ce cauzează întârzieri și 
costuri suplimentare pentru transportul 
de pasageri și de mărfuri;

Or. pt

Amendamentul 21
Deirdre Clune

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Ba. întrucât sprijinul constant pentru 
proiectele de investiții în domeniul 
transporturilor devine, astfel, și mai 
important în contextul Brexit pentru 
asigurarea conectivității continue între 
toate statele membre ale UE și pentru a 
evita izolarea oricărui stat membru ca 
urmare a Brexitului;

Or. en

Amendamentul 22
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât implementarea integrală a 
rețelei centrale și a celei globale este 
esențială pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră generate de sectorul 
transporturilor, aceasta fiind, în 
consecință, un element-cheie în politicile 
UE de combatere a schimbărilor 
climatice;

Or. es

Amendamentul 23
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât trebuie să se acorde 
prioritate legăturilor de transport 
multimodal între porturi, aeroporturi, 
platformele multimodale și principalele 
coridoare ale rețelei TEN-T, precum și 
tronsoanele identificate în prealabil, 
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pentru a stimula economia și crearea de 
locuri de muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 24
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât implementarea integrală a 
TEN-T este esențială pentru politica de 
coeziune și întrucât Regulamentul privind 
dispozițiile comune și Codul de conduită 
referitor la parteneriat din 2014 
facilitează o mai bună aplicare a 
principiului parteneriatului și, prin 
urmare, o participare mai largă a 
regiunilor și a autorităților locale la 
proiectele europene;

Or. es

Amendamentul 25
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât finalizarea rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T) este 
esențială pentru înregistrarea de progrese 
în direcția unor moduri de transport mai 
sustenabile, cum ar fi căile ferate și căile 
navigabile interioare, și pentru 
introducerea combustibililor alternativi în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde 
european;
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Or. en

Amendamentul 26
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât implicarea autorităților 
locale și regionale a avut un rol hotărâtor 
în diminuarea unor întârzieri în 
implementarea rețelei centrale și întrucât 
au fost dezvoltate noi formule de 
guvernanță comună pentru a favoriza 
această implicare regională, precum 
delegarea sarcinilor de gestionare;

Or. es

Amendamentul 27
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât rețeaua transeuropeană 
de transport (TEN-T) este instrumentul-
cheie care sprijină finalizarea proiectelor 
prioritare de infrastructură feroviară în 
UE, inclusiv implementarea ERTMS;

Or. en

Amendamentul 28
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi



AM\1213137RO.docx 15/217 PE657.319v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât statele membre s-au 
angajat să finalizeze rețeaua centrală până 
în 2030 și rețeaua globală până în 2050;

C. întrucât negocierile în curs privind 
finanțarea MIE în următorii șapte ani ar 
trebui să țină seama în mod 
corespunzător de angajamentul statelor 
membre de a finaliza rețeaua centrală până 
în 2030 și rețeaua globală până în 2050;

Or. en

Amendamentul 29
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât statele membre s-au angajat 
să finalizeze rețeaua centrală până în 2030 
și rețeaua globală până în 2050;

C. întrucât statele membre s-au angajat 
să finalizeze rețeaua centrală până în 2030 
și rețeaua globală până în 2050 și întrucât 
statele membre ar trebui să transpună 
aceste angajamente în mod corect în 
legislația națională și să elaboreze planuri 
naționale în domeniul transporturilor 
pentru a aplica legislația europeană și a 
se conforma acesteia în timp util;

Or. en

Amendamentul 30
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât statele membre s-au angajat 
să finalizeze rețeaua centrală până în 2030 

C. întrucât statele membre s-au angajat 
să finalizeze rețeaua centrală până în 2030 
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și rețeaua globală până în 2050; și rețeaua globală până în 2050; întrucât 
aceste obiective nu pot fi realizate;

Or. en

Amendamentul 31
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât implementarea rețelei 
TEN-T ar trebui să fie ghidată de 
principiul egalității de tratament al 
coridoarelor, fără a favoriza unele 
coridoare în detrimentul altora;

Or. en

Amendamentul 32
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Uniunea dezvoltă în 
continuare o armonizare completă a 
cadrelor juridice în domeniul 
transporturilor, astfel cum se prevede în 
aprobarea pachetului pentru mobilitate;

Or. en

Amendamentul 33
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în ritmul actual, 
finalizarea rețelei TEN-T la termen pare a 
fi compromisă, înregistrându-se în special 
întârzieri semnificative în cadrul 
proiectelor transfrontaliere și verigi lipsă, 
din cauza dificultăților financiare, 
operaționale și administrative întâmpinate 
de promotorii de proiecte;

Or. en

Amendamentul 34
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât raportul din 2018 al Curții 
de Conturi Europene evidenția lipsa de 
interes și de sprijin a statelor membre 
pentru rețeaua TEN-T la nivel național;

Or. es

Amendamentul 35
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Curtea de Conturi 
Europeană (CCE) a avertizat că 
finalizarea rețelei centrale a rămas mult 
în urmă și nu va fi finalizată până în 
2030, la termenul-limită, același lucru 
fiind valabil și pentru implementarea 
integrală a ERTMS;
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Or. en

Amendamentul 36
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât resursele alocate pentru 
finalizarea TEN-T în cadrul programului 
MIE au fost reduse considerabil, în 
special după acordul Consiliului adoptat 
în iulie anul trecut, iar suma de 10 
miliarde EUR din capitolul general nu 
este suficientă pentru a completa verigile 
lipsă ale rețelei TEN-T;

Or. en

Amendamentul 37
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât Consiliul a propus 
reducerea în continuare a capitolului 
general disponibil statelor membre din 
UE27, alocând parțial, în prealabil, 
fondurile sale statelor membre care 
beneficiază de fondul de coeziune;

Or. en

Amendamentul 38
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât CCE menționează lipsa de 
supraveghere din partea Comisiei ca 
principal motiv al acestei întârzieri;

Or. en

Amendamentul 39
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât regiunile de frontieră 
acoperă 40 % din teritoriul Uniunii și 
aproape o treime din populația UE 
trăiește în aceste regiuni;

Or. en

Amendamentul 40
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, a unor 
soluții de mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și a combustibililor 
alternativi;

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
contribuie la obiectivele climatice ale UE 
în conformitate cu Pactul verde, prin 
promovarea implementării la nivelul UE 
în acord cu soluții de transport inovatoare, 
cu soluții de mobilitate cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, în special cu soluții 
pentru atingerea unui nivel zero al 
emisiilor, și a combustibililor alternativi;

Or. en
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Amendamentul 41
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, a unor 
soluții de mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și a combustibililor 
alternativi;

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, a unor 
soluții de mobilitate cu emisii scăzute și cu 
emisii zero de dioxid de carbon, a 
sistemelor de transport inteligent (STI), a 
infrastructurii de încărcare și de 
alimentare cu combustibil și a 
combustibililor alternativi; întrucât 
inovarea și digitalizarea rețelei TEN-T 
necesită investiții suplimentare;

Or. en

Amendamentul 42
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, a unor 
soluții de mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și a combustibililor 
alternativi;

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, a unor 
soluții de mobilitate cu emisii zero de 
dioxid de carbon și a combustibililor 
alternativi, sustenabili și bazați în 
întregime pe surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 43
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, a unor 
soluții de mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și a combustibililor 
alternativi;

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, a 
transferului modal, a unor soluții de 
mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și a combustibililor alternativi;

Or. en

Amendamentul 44
Sara Cerdas

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, a unor 
soluții de mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și a combustibililor 
alternativi;

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare și 
accesibile, a unor soluții de mobilitate cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
inteligente și intermodale și a 
combustibililor alternativi;

Or. pt

Amendamentul 45
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, a unor 
soluții de mobilitate cu emisii scăzute de 

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să 
promoveze implementarea la nivelul UE a 
unor soluții de transport inovatoare, 
intermodale și digitalizate, a unor soluții 
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dioxid de carbon și a combustibililor 
alternativi;

de mobilitate cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon și a combustibililor alternativi;

Or. en

Amendamentul 46
Barbara Thaler

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât rețeaua transeuropeană 
de transport (TEN-T) este un mijloc de 
realizare a unui spațiu european unic al 
transporturilor;

Or. de

Amendamentul 47
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât rețeaua transeuropeană 
de transport este esențială pentru 
asigurarea fluxului continuu de mărfuri 
și aprovizionarea populației Uniunii cu 
bunuri de primă necesitate; întrucât 
infrastructura de transport este un factor 
de stimulare a creșterii și a redresării 
socioeconomice; întrucât investițiile sunt 
esențiale pentru îmbunătățirea calității, a 
sustenabilității, a inovării și a rezilienței 
infrastructurii de transport, în special în 
fața schimbărilor climatice, a dezastrelor 
naturale și a șocurilor sistemice, precum 
criza din domeniul sanitar și al sănătății;

Or. en
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Amendamentul 48
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât regiunile îndepărtate, 
insulare și rurale, regiunile aflate în 
tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și regiunile 
europene mai puțin dezvoltate se 
confruntă cu provocări importante în ceea 
ce privește coeziunea teritorială și ar 
beneficia în mare măsură de sinergii în 
vederea finalizării rețelei centrale TEN-T 
și a celei globale; 

Or. en

Amendamentul 49
Tomasz Piotr Poręba, Andor Deli, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Marian-Jean 
Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât coridoarele de transport 
nord-sud din cadrul rețelei europene 
TEN-T din Europa Centrală și de Est sunt 
mult mai puțin dezvoltate comparativ cu 
rețeaua est-vest, slăbind astfel dezvoltarea 
economică a țărilor și limitând accesul la 
noi oportunități și, în special, la locuri de 
muncă în cadrul IMM-urilor, al 
întreprinderilor nou-înființate, la 
schimburi comerciale, la știință, la 
cercetare și tehnologii, precum și la 
siguranță rutieră și la reducerea 
costurilor de transport;

Or. en
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Amendamentul 50
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât TEN-T se deschide și 
către regiunile învecinate, cum ar fi țările 
mediteraneene care nu sunt membre ale 
Uniunii, printre altele, cu proiectul 
rețelelor mediteraneene și transeuropene 
de transport (MEDA TEN-T), menit să 
crească volumul de cunoștințe în materie 
de transport și conectivitate a rețelelor de 
transport în regiunea mediteraneeană 
prin crearea unei rețele de experți în 
domeniul transporturilor în întregul bazin 
mediteraneean; întrucât MEDA TEN-T a 
dobândit o viziune de ansamblu asupra 
sistemului de servicii de transport și 
asupra infrastructurii din regiunea 
mediteraneeană, asupra conectivității și a 
interoperabilității între țările 
mediteraneene și între regiunea 
mediteraneeană și restul Uniunii 
Europene, facilitând colaborări în rețea 
pentru a crea o piață liberă în regiunea 
euromediteraneeană; întrucât, în prezent, 
se fac cercetări pentru a extinde rețeaua 
TEN-T la toate țările mediteraneene prin 
consolidarea conexiunilor maritime, 
inclusiv a rețelei aeriene, și prin definirea 
unor criterii de evaluare a operațiunilor și 
a impactului asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 51
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât criza în curs provocată de 
pandemia de COVID-19 a evidențiat 
importanța vitală a transporturilor pentru 
economie, aceasta bazându-se pe o rețea 
funcțională și neîntreruptă de transport 
de călători și de mărfuri, care joacă rolul 
unui set de artere indispensabile 
supraviețuirii; întrucât dezvoltarea unei 
infrastructuri de transport eficiente și 
reziliente ar trebui să se afle în centrul 
tuturor eforturilor de redresare europene 
și naționale;

Or. en

Amendamentul 52
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât actuala criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat că 
sectorul transporturilor și al logisticii și 
lucrătorii din sectorul transporturilor 
reprezintă piatra de temelie a economiei 
europene, deoarece transporturile de 
marfă neîntrerupte au fost esențiale 
pentru funcționarea lanțurilor de 
aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 53
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât actuala criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
rolul esențial al transporturilor și 
importanța unei rețele de transport 
neîntrerupte pentru aprovizionarea 
cetățenilor UE cu bunuri de primă 
necesitate;

Or. en

Amendamentul 54
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât actuala criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
rolul esențial al transporturilor și 
importanța unei rețele de transport 
neîntrerupte pentru aprovizionarea 
cetățenilor UE cu bunuri de primă 
necesitate;

Or. en

Amendamentul 55
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât calitatea rețelei existente 
se deteriorează în mai multe state 
membre, iar modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii existente sunt deosebit de 
importante, inclusiv în legătură cu 
politica de redresare în urma pandemiei 
de COVID-19;
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Or. nl

Amendamentul 56
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât dezvoltarea și digitalizarea 
infrastructurilor de transport sustenabile 
de-a lungul rețelei centrale TEN-T și a 
rețelei globale ar trebui să reprezinte 
obiective-cheie în cadrul planurilor 
naționale de investiții pentru redresare în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 57
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât politica TEN-T este 
extrem de importantă pentru stimularea și 
sprijinirea competitivității sectorului 
european al logisticii în cadrul economic 
și geopolitic mondial;

Or. en

Amendamentul 58
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție



PE657.319v01-00 28/217 AM\1213137RO.docx

RO

Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât rețeaua transeuropeană 
de transport (TEN-T) asigură coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
accesibilitatea în întreaga UE și în 
regiunile sale și ar trebui să stimuleze 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă, promovând digitalizarea, 
combătând schimbările climatice și 
consolidând reziliența;

Or. en

Amendamentul 59
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât nu există inițiative și nici 
o finanțare suficientă din partea UE 
pentru a asigura angajamentul statelor 
membre față de implementarea ERTMS 
în rețelele centrale TEN-T, singurul 
instrument pentru siguranța feroviară și 
interoperabilitate în UE, pentru care va fi 
necesară alocarea unei sume de cel puțin 
15 miliarde EUR pentru a finaliza 
instalarea în coridoarele centrale TEN-T 
până în 2030;

Or. en

Amendamentul 60
Deirdre Clune

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât este important să se 
recunoască rolul mai amplu al porturilor, 
în afară de o funcție pur de transport, în 
special în ceea ce privește potențialul lor 
de a contribui la înverzirea economiei în 
ansamblu prin valorificarea energiei 
eoliene, iar acest rol trebuie să fie 
recunoscut într-un mod mai vizibil în 
cadrul politicii TEN-T;

Or. en

Amendamentul 61
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât transparența și 
diseminarea conceptului de „valoare 
adăugată europeană” constituie un 
factor-cheie pentru a facilita o dezbatere 
constructivă privind avantajele acestor 
rețele prioritare, pentru a preveni 
refuzurile bazate pe dezinformare și 
pentru un grad mai mare de acceptare din 
partea cetățenilor;

Or. es

Amendamentul 62
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât Pactul verde european 
stabilește principiul de a nu face rău 
pentru noile acte legislative, politici și 
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acțiuni strategice ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 63
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul D b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât nivelurile scăzute de apă 
și valurile de căldură din ultima perioadă 
au oferit dovezi dureroase despre faptul 
că numeroase infrastructuri nu sunt 
reziliente la schimbările climatice și 
întrucât reziliența la schimbările 
climatice, în special în ceea ce privește 
transportul naval, este, în consecință, o 
prioritate, și porturile ar trebui luate de 
asemenea în considerare în gestionarea 
apelor;

Or. nl

Amendamentul 64
Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg, Ciarán Cuffe, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât Declarația Benelux Bike1a 
face apel la utilizarea revizuirii 
Regulamentului TEN-T pentru a optimiza 
posibilitățile de cofinanțare pentru 
construirea sau îmbunătățirea 
infrastructurii pentru biciclete, precum și 
pentru a extinde eligibilitatea proiectelor 
pentru biciclete în definirea nodurilor 
urbane;
_________________
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1a Declarația politică din 14 iulie 2020 a 
țărilor Benelux cu privire la necesitatea 
urgentă de a stimula utilizarea bicicletelor 
ca alternativă necesară, sigură și 
sănătoasă în mobilitatea (urbană) în 
perioada ulterioară COVID-19. 

Or. en

Amendamentul 65
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât investițiile într-o 
infrastructură de transport sustenabilă, 
inteligentă și rezilientă și dezvoltarea în 
continuare a acesteia ar trebui să 
constituie elemente centrale ale planului 
european de redresare în urma pandemiei 
de COVID-19, având în vedere rolul său 
esențial în aprovizionarea cu bunuri și 
servicii a cetățenilor UE și a industriei;

Or. en

Amendamentul 66
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât investițiile într-o 
infrastructură de transport sustenabilă, 
inteligentă și rezilientă și dezvoltarea în 
continuare a acesteia ar trebui să 
constituie elemente centrale ale planului 
european de redresare în urma pandemiei 
de COVID-19; întrucât infrastructura de 
transport este un factor de stimulare a 
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creșterii și a redresării;

Or. en

Amendamentul 67
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât strategia TEN-T este 
esențială pentru a asigura redresarea 
economiei europene și funcționarea pieței 
interne, garantând totodată fluxuri 
internaționale armonioase de mărfuri și 
de călători;

Or. en

Amendamentul 68
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât investițiile într-o 
infrastructură de transport sustenabilă, 
inteligentă și rezilientă și dezvoltarea în 
continuare a acesteia ar trebui să 
constituie elemente centrale ale planului 
UE de redresare în urma pandemiei de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 69
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
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Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât 2021 a fost desemnat Anul 
european al căilor ferate, marcând 
punctul de plecare necesar pentru o 
renaștere feroviară la nivelul întregii 
Uniuni, și acest lucru ar trebui să 
marcheze o adevărată lansare a renașterii 
feroviare pe întreg teritoriul Uniunii, 
deoarece căile ferate reprezintă cel mai 
sustenabil mod de transport atât pentru 
călători, cât și pentru mărfuri;

Or. en

Amendamentul 70
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul D c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât pandemia de COVID-19 a 
scos în evidență rolul critic și strategic al 
transporturilor, inclusiv al porturilor;

Or. nl

Amendamentul 71
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât realizarea deplină a 
rețelei centrale TEN-T ar trebui să fie 
însoțită de un efort considerabil pentru 
asigurarea întreținerii și a renovării 
infrastructurii existente;
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Or. en

Amendamentul 72
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât îmbunătățirea 
infrastructurii și a conexiunilor de 
transport servește drept instrument 
important pentru consolidarea dezvoltării 
economice și a cooperării regionale, 
precum și a stabilității și securității în 
vecinătatea UE;

Or. en

Amendamentul 73
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât este necesară actualizarea 
rețelei TEN-T existente și a listei 
proiectelor identificate în prealabil prin 
includerea de noi propuneri, prin 
alinierea coridoarelor, prin depășirea 
blocajelor și prin completarea verigilor 
lipsă din rețea;

Or. en

Amendamentul 74
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia, 
Vincenzo Sofo, Francesca Donato

Propunere de rezoluție
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Considerentul De (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

De. întrucât dezvoltarea TEN-T ar 
trebui să includă o strategie mai solidă, 
axată pe Marea Mediterană, care să 
vizeze îmbunătățirea capacității și a 
conectivității porturilor și a centrelor 
logistice, atrăgând totodată fluxuri 
comerciale către sudul Europei și sporind 
competitivitatea globală a UE în această 
zonă strategică și geopolitică importantă;

Or. en

Amendamentul 75
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia, 
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Alessandro Panza

Propunere de rezoluție
Considerentul Df (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Df. întrucât strategiile macroregionale 
sunt deosebit de importante și este 
urgentă stimularea realizării proiectelor 
în curs în cadrul macroregiunii alpine 
(EUSALP) și a celei adriatico-ionice 
(EUSAIR), finalizând rețeaua TEN-T și 
asigurând noi conexiuni valoroase;

Or. en

Amendamentul 76
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Dg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dg. întrucât interoperabilitatea și 
digitalizarea infrastructurii feroviare 
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TEN-T sunt condiții prealabile 
indispensabile pentru a permite o creștere 
substanțială a transferului modal către un 
transport terestru sustenabil de călători și 
de mărfuri pe distanțe lungi și pentru a 
atinge obiectivele instituirii unui spațiu 
feroviar european până în 2030;

Or. en

Amendamentul 77
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Dh (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dh. întrucât Anul european al căilor 
ferate, proclamat pentru 2021, ar trebui 
să reprezinte o oportunitate pentru a 
disemina conținuturi și pentru a 
sensibiliza publicul cu privire la rolul 
decisiv al rețelelor TEN-T în promovarea 
coeziunii și dezvoltării socioeconomice, 
îmbunătățind în același timp piața internă 
și promovând moduri de transport 
sustenabile, consolidând contribuțiile 
acestora la obiectivele climatice europene,

Or. en

Amendamentul 78
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. subliniază că rețeaua 
transeuropeană de transport ar trebui să 
promoveze rețele interoperabile în 
Uniune, în serviciul cetățenilor, pentru 
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coeziunea socială, economică și teritorială 
a Uniunii și pentru dezvoltarea pieței 
interne, contribuind la crearea spațiului 
european unic al transporturilor și al 
mobilității; observă că regiunile de 
frontieră din întreaga Uniune reprezintă 
40 % din teritoriul Uniunii și o treime din 
populația sa; reiterează faptul că 
revizuirea politicii TEN-T ar trebui să 
acorde o atenție deosebită facilitării 
conexiunilor transfrontaliere care vor 
îmbunătăți interoperabilitatea și vor 
contribui la integrarea multimodală a 
infrastructurii de transport a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 79
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul -1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1a. subliniază că implementarea 
rețelei TEN-T, acordându-se o atenție 
deosebită legăturilor transfrontaliere și în 
termenele prevăzute, va reduce blocajele, 
va îmbunătăți interoperabilitatea între 
diferitele moduri de transport și va 
contribui la asigurarea transportului de 
mărfuri integrat multimodal în cadrul 
UE; solicită statelor membre care nu au 
elaborat încă planuri naționale în 
domeniul transporturilor să le pună în 
practică fără întârzieri nejustificate, în 
vederea aplicării la timp și a respectării 
termenelor și obiectivelor stabilite în 
legislația UE relevantă;

Or. en

Amendamentul 80
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Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele și 
verigile lipsă, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este esențial să se finalizeze 
coridoarele centrale, ținându-se seama de 
concluziile Curții de Conturi și evaluând 
necesitatea de a revizui proiectele din 
perspectiva situației economice actuale, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele și 
verigile lipsă, în special în cazurile în care 
nu există o rețea națională compatibilă cu 
necesitatea de a asigura mobilitatea în 
conformitate cu obiectivele coeziunii 
economice, sociale, teritoriale și de mediu;

Or. it

Amendamentul 81
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele 
și verigile lipsă, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul 
acestora; consideră că este necesar ca 
proiectele să fie finalizate până în 2030, 
fiind prioritară eliminarea blocajelor și a 
verigilor lipsă, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;

Or. es
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Amendamentul 82
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele 
și verigile lipsă, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
precum și că este necesară finalizarea 
proiectelor privind tronsoanele 
transfrontaliere, completarea verigilor 
lipsă și eliminarea blocajelor;

Or. en

Amendamentul 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele și 
verigile lipsă, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele și 
verigile lipsă, în special în cazul regiunilor 
transfrontaliere, periferice, rurale și 
ultraperiferice;

Or. en
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Amendamentul 84
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele și 
verigile lipsă, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele și 
verigile lipsă, modernizându-se și 
dezvoltându-se în paralel rețeaua 
existentă, în special în cazul tronsoanelor 
transfrontaliere;

Or. nl

Amendamentul 85
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele și 
verigile lipsă, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;

1. subliniază valoarea adăugată a 
coridoarelor multimodale ale rețelei 
centrale care acoperă fluxurile majore de 
transport de pasageri și de mărfuri între 
statele membre și în interiorul acestora, 
ceea ce asigură buna funcționare a pieței 
interne și dezvoltarea comerțului 
european între toate statele membre; 
consideră că este necesar ca aceste 
coridoare să fie finalizate în timp util, 
eliminându-se în mod prioritar blocajele și 
verigile lipsă, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;
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Or. ro

Amendamentul 86
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) consideră că revizuirea 
Regulamentului TEN-T reprezintă o 
ocazie importantă pentru a adapta rețeaua 
la exigențele viitorului, cu scopul de a 
asigura funcționarea pieței interne a UE 
și competitivitatea globală a UE pentru 
deceniile viitoare și pentru a sprijini 
tranziția sa către o mobilitate inteligentă, 
sustenabilă, eficientă și sigură; 

Or. en

Amendamentul 87
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că revizuirea rețelei 
TEN-T ar trebui să fie utilizată în scopul 
actualizării rețelei pentru a gestiona 
realitatea economică și socială actuală și 
pentru a consolida redresarea și reziliența 
Uniunii; revizuirea ar trebui să abordeze 
provocările climatice, de mediu și 
societale și să integreze evoluția digitală; 
subliniază, în acest sens, că, pe lângă 
eliminarea blocajelor existente, creșterea 
calității și a eficienței rețelei existente și 
conectarea acesteia la rețele energetice și 
digitale sustenabile sunt aspecte cel puțin 
la fel de importante;
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Or. en

Amendamentul 88
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că revizuirea rețelei 
TEN-T ar trebui să fie utilizată pentru a 
actualiza rețeaua astfel încât să răspundă 
noilor realități ale pieței, noilor nevoi 
digitale și pentru a aborda noile provocări 
societale, de mediu și climatice; 
subliniază importanța creșterii eficienței 
rețelei existente;

Or. en

Amendamentul 89
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că, întrucât TEN-T 
este o rețea, lipsa de conformitate sau de 
operabilitate a unui mic segment din 
cadrul acesteia poate afecta eficiența și 
competitivitatea sistemului în ansamblu; 
solicită, prin urmare, identificarea, 
precum și realizarea urgentă a acelor 
noduri și segmente strategice;

Or. en

Amendamentul 90
Ismail Ertug
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța creșterii 
sinergiilor între Regulamentul TEN-T și 
Regulamentul TEN-E și coridoarele lor 
respective cu scopul de a asigura un acces 
ușor pe piață și distribuirea de 
combustibili alternativi pentru transport;

Or. en

Amendamentul 91
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că rețeaua TEN-T ar 
trebui actualizată, prin introducerea de 
noi legături sau de noi proiecte 
identificate în prealabil deja discutate cu 
statele membre pe parcursul procesului de 
consultare în curs, și a unor tronsoane 
deosebit de importante pentru 
îmbunătățirea eficienței coridoarelor; 
consideră că proiectele care îmbunătățesc 
conectivitatea între diferitele coridoare, 
între rețeaua centrală și cea globală, și 
care elimină verigile lipsă ar trebui, de 
asemenea, incluse în strategia privind 
TEN-T; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

_________________ _________________
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8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en

Amendamentul 92
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui 
efectuate modificări majore ale hărților; 
invită Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; invită Comisia ca, împreună cu 
statele membre, să revizuiască prioritățile 
rețelei și să facă modificările necesare, 
inclusiv modificările majore, acolo unde 
este necesar, prin identificarea proiectelor 
de infrastructură și a nodurilor și 
tronsoanelor care sunt considerate pe 
deplin prioritare și care aduc valoare 
adăugată la nivel regional și european; 
invită Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8, în 
special în ceea ce privește obiectivele 
climatice consacrate în Acordul de la 
Paris;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).
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Or. it

Amendamentul 93
Deirdre Clune

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; recunoaște faptul că actualele 
criterii privind infrastructura nu surprind 
realitățile din regiunile periferice ale UE; 
subliniază că o revizuire a orientărilor 
privind TEN-T trebuie utilizată ca o 
oportunitate de a actualiza cadrul și 
cerințele privind TEN-T pentru a permite 
beneficiarilor suplimentari să fie incluși 
în rețeaua globală TEN-T cu scopul atât 
de a beneficia de o mai bună conectivitate 
în zonele periferice, cât și de a răspunde 
nevoilor de mediu, economice și societale 
aflate în continuă evoluție; invită Comisia 
să preia toate modificările prevăzute în 
revizuirea Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en

Amendamentul 94
Magdalena Adamowicz
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că revizuirea rețelei 
TEN-T ar trebui să fie utilizată pentru a 
actualiza rețeaua astfel încât să răspundă 
noilor realități ale pieței și nevoilor 
digitale, precum și pentru a aborda noile 
provocări societale, de mediu și climatice; 
subliniază, în acest sens, că ar trebui luate 
în considerare unele modificări limitate 
ale hărților, printre altele, pentru a 
dispersa în continuare structura de 
transport și pentru a direcționa fluxurile 
acesteia mai mult spre periferia Europei; 
invită Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en

Amendamentul 95
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 2. consideră că este important să se 
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dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra unei implementări rapide 
a rețelei centrale și a celei globale, 
precum și asupra interconectării dintre 
rețelele TEN-T în regiunile rurale, 
montane, periferice, slab populate și 
ultraperiferice și în insule; subliniază că ar 
trebui efectuate unele corecții la hărți 
pentru a reflecta pe deplin dezvoltarea 
rețelelor de transport și a aborda nevoile 
economiilor locale; invită Comisia să preia 
toate modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en

Amendamentul 96
Kosma Złotowski

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra unei implementări la 
timp a rețelei centrale și a celei globale, 
precum și asupra interconectării dintre 
rețelele TEN-T în regiunile rurale, 
periferice și ultraperiferice și în insule; 
subliniază că ar trebui luate în considerare 
adaptări ale hărților pentru a reflecta 
dezvoltarea rețelelor de transport și a 
economiilor; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
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Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en

Amendamentul 97
Andor Deli

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui 
efectuate modificări majore ale hărților; 
invită Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8 și să acorde o atenție 
deosebită rețelei globale prin creșterea 
nivelului de cofinanțare din partea UE 
pentru regiunile transfrontaliere, inclusiv 
pentru zonele de la frontiera cu țările terțe 
vecine din Balcanii de Vest și 
Parteneriatul estic;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en
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Amendamentul 98
Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală, asigurând 
totodată faptul că finanțarea suficientă și 
alocată în timp util stimulează și partea 
din rețeaua globală care nu este acoperită 
de rețeaua centrală, pentru a preveni 
dezechilibrele tot mai mari, acordând o 
atenție deosebită regiunilor rurale, 
periferice și ultraperiferice și insulelor; 
subliniază că finalizarea numărului mare 
de legături feroviare transfrontaliere mici 
și medii care lipsesc dincolo de axele 
centrale ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea socioeconomică în zonele 
rurale în cauză și să încurajeze integrarea 
regională transnațională și coeziunea 
europeană; subliniază că nu ar trebui 
efectuate modificări majore ale hărților; 
invită Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8; 
reamintește că MIE este principalul 
instrument de finanțare pentru 
completarea verigilor lipsă și eliminarea 
blocajelor din rețeaua TEN-T;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en
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Amendamentul 99
Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra în mod deosebit asupra 
tronsoanelor cu cel mai mare potențial de 
a crea beneficii sociale sub forma unor 
opțiuni îmbunătățite pentru navetiștii 
individuali și de a oferi un acces 
simplificat la piață pentru firmele 
exportatoare, dar și asupra interconectării 
dintre rețeaua centrală și cea globală în 
regiunile rurale, periferice și ultraperiferice 
și în insule; subliniază că nu ar trebui 
efectuate modificări majore ale hărților, 
dar evidențiază necesitatea de a extinde 
coridoarele centrale pe anumite tronsoane 
pentru ca acestea să se conecteze între ele; 
în plus, invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă [anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE)].

Or. sv

Amendamentul 100
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; subliniază 
că nu ar trebui efectuate modificări majore 
ale hărților; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu trebuie efectuate 
modificări ale hărților înainte de 
finalizarea rețelei centrale; subliniază că 
nu ar trebui efectuate modificări majore 
ale hărților; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. es

Amendamentul 101
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților, cu excepția 
integrării regiunilor ultraperiferice în 
coridoarele prioritare ale autostrăzilor 
maritime și a unei infrastructuri de 
transport multimodale mai moderne și 
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mai sustenabile; invită Comisia să preia 
toate modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă [anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE)].

Or. pt

Amendamentul 102
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților, cu excepția 
celor care îmbunătățesc accesul la 
rețeaua TEN-T în regiunile periferice ale 
Uniunii; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).



AM\1213137RO.docx 53/217 PE657.319v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 103
Valter Flego

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; cu toate 
acestea, în listă ar trebui adăugate verigile 
lipsă importante, cu o valoare adăugată 
europeană semnificativă; invită Comisia 
să preia toate modificările prevăzute în 
revizuirea Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en

Amendamentul 104
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
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rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei8;

rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților, cu excepția 
cazului în care se identifică variante mai 
practice în cursul procesului de 
desfășurare; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. de

Amendamentul 105
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; subliniază 
că nu ar trebui efectuate modificări majore 
ale hărților; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților, cu excepția 
cazului în care acestea se întemeiază pe 
studii efectuate sau cofinanțate de 
Comisie și de statele membre, în special 
pentru consolidarea legăturilor feroviare 
transfrontaliere; subliniază că nu ar trebui 
efectuate modificări majore ale hărților; 
invită Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;
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_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. es

Amendamentul 106
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice, slab populate și 
ultraperiferice și în insule; subliniază că nu 
ar trebui efectuate modificări majore ale 
hărților; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en

Amendamentul 107
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
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Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice, slab populate și 
ultraperiferice și în insule; subliniază că nu 
ar trebui efectuate modificări majore ale 
hărților; invită Comisia să preia toate 
modificările prevăzute în revizuirea 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE)8;

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en

Amendamentul 108
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 

2. consideră că este important să se 
dezvolte în continuare TEN-T pentru a se 
concentra asupra interconectării dintre 
rețeaua centrală și cea globală în regiunile 
rurale, periferice și ultraperiferice și în 
insule; subliniază că nu ar trebui efectuate 
modificări majore ale hărților; invită 
Comisia să preia toate modificările 
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prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8, 
precum și cerințele care decurg din 
măsurile de raționalizare în scopul 
înregistrării de progrese în direcția 
realizării TEN-T [Directiva privind o 
rețea TEN-T inteligentă];

_________________ _________________
8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

8 În special, modificările prevăzute în 
partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European 
referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei (MIE).

Or. en

Amendamentul 109
Giuseppe Ferrandino

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Comisiei și Consiliului să 
ia în considerare, cu prioritate, obiectivul 
de finalizare a proiectelor de construcții 
în curs, punând în aplicare toate măsurile 
posibile în cadrul programării, al 
finanțării și al cofinanțării operațiunilor, 
cu scopul de a evita întârzierile 
suplimentare în ceea ce privește rețelele 
centrale TEN-T;

Or. en

Amendamentul 110
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că TEN-T trebuie să 
rămână deschisă și operațională, chiar și 
în vremuri de criză și că reziliența rețelei 
trebuie să fie consolidată în continuare în 
acest scop;

Or. nl

Amendamentul 111
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că rețeaua globală este 
esențială pentru a nu priva anumite zone 
ale UE de conectivitate; subliniază că 
ambele niveluri ale TEN-T sunt esențiale 
pentru logistica UE, aducând capilaritate 
rețelei centrale și realizând distribuția „pe 
ultimul kilometru”; consideră că rețelele 
regionale nu ar trebui lăsate în afara 
sferei europene, inclusiv în ceea ce 
privește finanțarea și măsurile de 
reglementare; subliniază că ar trebui să 
fie găsite soluții privind legăturile care 
lipsesc din infrastructura feroviară în 
regiunile transfrontaliere, pentru a face 
posibil transportul feroviar transfrontalier 
eficient și de succes;

Or. en

Amendamentul 112
Deirdre Clune

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recunoaște impactul Brexit asupra 
conectivității, a accesibilității și a 
coeziunii economice între Irlanda și 
Europa continentală; subliniază 
importanța din ce în ce mai mare a 
porturilor irlandeze în realizarea unui 
transfer al fluxurilor comerciale către 
rutele maritime; recunoaște necesitatea de 
a îmbunătăți în continuare calitatea 
coridorului Marea Nordului – Marea 
Mediterană și de a extinde rețeaua 
globală în Irlanda ca urmare a evoluțiilor 
specifice datorate Brexitului în ceea ce 
privește conectivitatea regională și 
internațională;

Or. en

Amendamentul 113
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța dimensiunii 
maritime, ca parte integrantă a rețelei 
TEN-T; sprijină, în acest sens, 
autostrăzile maritime pentru a crea un 
spațiu maritim european cu adevărat 
sustenabil, inteligent și fluid; consideră că 
cerințele privind autostrăzile maritime ar 
trebui simplificate în Regulamentul TEN-
T, pentru a plasa legăturile maritime într-
o poziție de egalitate cu legăturile terestre; 
în cerințele respective ar trebui specificate 
condiții detaliate drept criterii de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 114
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Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța dimensiunii 
maritime a rețelei TEN-T, ca parte 
integrantă a acesteia; sprijină, în acest 
sens, dezvoltarea semnificativă a 
autostrăzilor maritime pentru a crea un 
spațiu maritim european cu adevărat 
inteligent, fluid și sustenabil; consideră că 
cerințele privind autostrăzile maritime ar 
trebui simplificate și mai mult în 
Regulamentul TEN-T, pentru a plasa 
conexiunile maritime într-o poziție de 
egalitate cu cele terestre;

Or. en

Amendamentul 115
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța dimensiunii 
maritime ca parte integrantă a rețelei 
TEN-T și necesitatea de a plasa rețelele 
maritime într-o poziție de egalitate cu cele 
terestre; sprijină, în acest sens, 
autostrăzile maritime pentru a crea un 
spațiu maritim european cu adevărat 
sustenabil, inteligent și fluid și subliniază 
necesitatea simplificării cerințelor privind 
autostrăzile maritime cu scopul de a crea 
condiții de concurență echitabile între 
calificarea proiectelor desfășurate pe 
uscat și a celor desfășurate pe mare;

Or. en
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Amendamentul 116
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că este important să 
realizeze legături între rutele de transport 
maritim și porturi și alte părți ale Europei 
și ale regiunii mediteraneene și că este 
relevant să se realizeze interconectări cu 
coridoarele TEN-T; invită țările 
participante și Comisia să prevadă 
extinderea coridorului Marea Baltică - 
Marea Adriatică, prin extinderea 
coridorului Marea Ionică - Marea 
Adriatică din Peninsula Italică, pentru 
conectarea acestuia la coridorul 
Scandinavo-mediteraneean;

Or. it

Amendamentul 117
Deirdre Clune

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. consideră că criteriile care trebuie 
îndeplinite de porturile maritime în 
rețeaua globală TEN-T, în special astfel 
cum prevede articolul 20 din regulament, 
nu surprind realitățile geografice din 
regiunile periferice ale UE, inclusiv, de 
exemplu, partea de vest a Irlandei;

Or. en

Amendamentul 118
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de 
alimentare cu combustibil, standardelor de 
siguranță, securitate și interoperabilitate, 
precum și cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să continue 
introducerea completă a combustibililor 
alternativi pentru toate modurile de 
transport, inclusiv dezvoltarea unor 
tehnologii relevante, a unor infrastructuri 
de încărcare și de alimentare cu 
combustibil (instalații de încărcare 
electrică, instalații GNL și de alimentare 
cu hidrogen), a unor standarde de 
siguranță, securitate și interoperabilitate, 
precum și a unui cadru de reglementare 
pentru combustibilii alternativi, ca 
priorități-cheie ale politicii TEN-T;

Or. en

Amendamentul 119
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Valter 
Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate finalizării rețelei centrale în fața 
celei globale, acordând o atenție deosebită 
proiectelor transfrontaliere și verigilor 
lipsă și, în cadrul rețelelor TEN-T, 
introducerii complete a combustibililor 
alternativi pentru toate modurile de 
transport, inclusiv dezvoltării unor 
tehnologii relevante, infrastructurii de 
încărcare și de alimentare cu combustibil, 
standardelor de siguranță, securitate și 
interoperabilitate, precum și cadrului de 
reglementare pentru combustibilii 
alternativi;

Or. en
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Amendamentul 120
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi, cu scopul de a 
realiza o mobilitate cu emisii reduse și cu 
emisii zero la nivel de vehicul în cadrul 
tuturor modurilor de transport; remarcă 
faptul că, pentru realizarea acestui din 
urmă obiectiv, ar putea fi necesară 
adaptarea sau modernizarea 
infrastructurii TEN-T;

Or. en

Amendamentul 121
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
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cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi pentru a realiza 
neutralitatea climatică cel târziu până în 
2050; în acest sens, ar trebui stimulate în 
mod activ sinergiile dintre rețeaua TEN-T 
și rețeaua TEN-E pentru a îmbunătăți 
implementarea transportului cu emisii 
zero de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 122
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
sustenabili și bazați în întregime pe surse 
regenerabile de energie pentru toate 
modurile de transport, inclusiv dezvoltării 
unor tehnologii verzi relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi sustenabili și 
bazați în întregime pe surse regenerabile 
de energie;

Or. en

Amendamentul 123
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 3. îndeamnă Comisia să acorde 
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prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
curați pentru toate modurile de transport, 
inclusiv dezvoltării unor tehnologii 
relevante, infrastructurii de încărcare și de 
alimentare cu combustibil, standardelor de 
siguranță, securitate și interoperabilitate, 
precum și cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

Or. en

Amendamentul 124
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi și, în 
special, a celor din surse regenerabile, 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

Or. es

Amendamentul 125
Andor Deli

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
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pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi, respectând în 
același timp principiul neutralității 
tehnologice și asigurând diversitatea 
tehnologică;

Or. en

Amendamentul 126
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, în 
vederea decarbonizării, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi; consideră că este 
important să se utilizeze moduri de 
transport sustenabile pentru transportul și 
livrarea combustibililor alternativi;

Or. nl

Amendamentul 127
Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor comune de 
siguranță, securitate și interoperabilitate, 
precum și cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

Or. sv

Amendamentul 128
Deirdre Clune

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi și rolului jucat de 
porturi, ca noduri energetice strategice, în 
decarbonizarea economiei europene;

Or. en

Amendamentul 129
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi; reamintește că 
este important să se integreze 
implementarea infrastructurii necesare 
pentru hidrogen în transporturi de-a 
lungul nodurilor și coridoarelor din 
rețelele TEN-T, asigurându-se sinergiile 
și conexiunile necesare pentru a 
maximiza obiectivele strategiei europene 
pentru hidrogen în transporturi;

Or. en

Amendamentul 130
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi; solicită o foaie de 
parcurs a UE pentru infrastructura 
rutieră care să fie aliniată la foaia de 
parcurs pentru industria autovehiculelor;

Or. en
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Amendamentul 131
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi;

3. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii 
complete a combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
dezvoltării unor tehnologii relevante, 
infrastructurii de încărcare și de alimentare 
cu combustibil, standardelor de siguranță, 
securitate și interoperabilitate, precum și 
cadrului de reglementare pentru 
combustibilii alternativi; consideră că 
Pactul verde reprezintă o oportunitate 
pentru industriile europene de transport 
de a juca un rol de lider, având la bază 
tranziția către o energie mai curată și mai 
verde;

Or. en

Amendamentul 132
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia ca, în cursul 
revizuirii Regulamentului TEN-E și a 
DICA (Directiva privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi), să 
consolideze și să accelereze sinergiile 
între politicile UE în domeniul 
transporturilor și al energiei, pentru a 
contribui în mod coerent la obiectivele 
stabilite în Pactul verde;
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Or. en

Amendamentul 133
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să prezinte un 
plan cuprinzător privind optimizarea 
transferului modal la nivelul Uniuni, 
ținând seama de Pactul verde;

Or. en

Amendamentul 134
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea 
îmbunătățirii obiectivelor climatice în 
conformitate cu un obiectiv de realizare a 
neutralității climatice până în 2040; 
menționează că, pentru a asigura 
continuarea progreselor în direcția 
realizării neutralității climatice, orice 
proiect de infrastructură de transport 
finanțat din bugetul UE trebuie, pe baza 
unei evaluări independente, să fie 
considerat în concordanță cu obiectivele 
climatice pentru 2030, 2050 și, eventual, 
pentru 2040 și în concordanță cu 
obiectivul UE de a construi o economie 
bazată în totalitate pe surse regenerabile 
de energie, foarte eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și al 
energiei, neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei și circulară; 
subliniază că, în această privință, 
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evaluarea efectelor proiectelor trebuie să 
țină seama de emisiile de gaze cu efect de 
seră generate pe parcursul întregului lor 
ciclu de viață, cum ar fi cele emise în faza 
de construcție și în faza operațională, 
inclusiv emisiile indirecte din lanțul 
valoric al unui proiect;

Or. it

Amendamentul 135
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să accelereze 
punerea în aplicare a unei strategii 
europene pentru hidrogen, având ca 
obiectiv principal decarbonizarea 
producției, realizarea infrastructurii 
necesare și maximizarea contribuției 
acesteia la decarbonizarea transportului 
în rețeaua TEN-T centrală și în rețeaua 
TEN-T globală;

Or. en

Amendamentul 136
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a sprijini 
transformarea porturilor în noduri pentru 
producția și stocarea energiei din surse 
regenerabile și cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, precum și stațiile de alimentare 
însoțitoare din zonele urbane și 
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industriale, luând în considerare 
posibilitatea unei utilizări multimodale; 
subliniază importanța furnizării și a 
transportării combustibililor alternativi 
prin moduri de transport sustenabile;

Or. en

Amendamentul 137
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a sprijini 
tranziția porturilor maritime și interioare 
către noduri industriale, energetice, 
economice, de transport și sociale 
sustenabile, de exemplu în domeniile 
producției și stocării de energie din surse 
regenerabile, a combustibililor alternativi, 
a hidrogenului verde, precum și 
dezvoltarea unei economii și industrii 
circulare veritabile;

Or. en

Amendamentul 138
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază funcțiile strategice 
cruciale atât ale porturilor interioare, cât 
și ale porturilor maritime, ca legătură 
între diferite moduri de transport și ca 
platforme pentru energie, industrie și 
economia albastră, care funcționează și 
ca medii de inovare și de utilizare 
rațională a spațiului, în care 
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aprovizionarea cu energie este esențială;

Or. nl

Amendamentul 139
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că implementarea 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi ar trebui sprijinită printr-o 
abordare bazată pe coridoare care să 
conducă la o infrastructură planificată în 
mod eficient și întemeiată pe cerere și pe 
caracteristicile porturilor maritime și 
interioare, astfel încât să se evite oferta 
excedentară în zonele cu infrastructură 
portuară densă, ținând seama de 
caracteristicile pieței și de nevoile 
utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 140
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că este important 
pentru infrastructura combustibililor 
alternativi ca navele să se poată 
aproviziona în cadrul unui coridor mai 
extins, pe baza principiilor eficienței, 
caracteristicilor pieței și nevoilor 
utilizatorilor;

Or. nl
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Amendamentul 141
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. subliniază că prezența unor spații 
de parcare suficiente, sigure și securizate 
de-a lungul rețelei TEN-T este deosebit de 
importantă, atât în ceea ce privește 
funcționarea pieței interne, cât și 
bunăstarea utilizatorilor rețelei, în special 
a șoferilor de camioane; evidențiază 
importanța tot mai mare a spațiilor de 
parcare sigure și securizate în contextul 
provocărilor legate de migrație și de 
terorism; solicită, prin urmare, acordarea 
unui sprijin adaptat diverșilor actori atât 
în ceea ce privește reglementarea, cât și 
aspectele practice, pentru a promova 
securitatea spațiilor de parcare;

Or. nl

Amendamentul 142
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în și cu nodurile urbane, porturile 
interioare și maritime, aeroporturi și 
platforme multimodale pentru a asigura un 
sistem de mobilitate neîntrerupt, eficient, 
inteligent și sustenabil pentru transportul 
de călători și logistica transportului de 
mărfuri, promovând astfel un transfer 
modal eficient; atrage atenția, în acest 
sens, asupra potențialului porturilor de a 
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permite conexiuni urbane sustenabile „pe 
ultimul kilometru” pe baza soluțiilor 
sustenabile pentru logistică și mobilitate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să acorde 
prioritate finalizării și modernizării 
conexiunilor feroviare și rutiere cu 
porturile interioare și maritime centrale;

Or. nl

Amendamentul 143
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, consolidând 
în special legătura dintre nodurile 
feroviare și stațiile cu noduri de transport 
colectiv, precum și în porturi și platforme 
multimodale pentru a asigura un sistem de 
mobilitate neîntrerupt, eficient, inteligent și 
sustenabil pentru transportul de călători și 
logistica transportului de mărfuri, 
promovând astfel un transfer modal 
eficient și sustenabil, care să contribuie în 
timp util la reducerea cu cel puțin 65 % a 
emisiilor globale până în 2030 și la 
realizarea neutralității climatice până în 
2040;

Or. en

Amendamentul 144
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport sustenabile, cum ar fi 
conexiunile feroviare și căile navigabile 
interioare în, către și între nodurile 
urbane, porturi, aeroporturi și platforme 
multimodale pentru a asigura un sistem de 
mobilitate neîntrerupt, eficient, inteligent și 
sustenabil pentru transportul de călători și 
logistica transportului de mărfuri, 
promovând astfel un transfer modal 
eficient;

Or. en

Amendamentul 145
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în și cu nodurile urbane, stațiile și 
nodurile feroviare, porturi, aeroporturi și 
platforme multimodale pentru a asigura un 
sistem de mobilitate neîntrerupt, eficient, 
inteligent și sustenabil pentru transportul 
de călători și logistica transportului de 
mărfuri, promovând astfel un transfer 
modal eficient;

Or. en

Amendamentul 146
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în și cu nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale atât 
în rețeaua centrală, cât și în cea globală, 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent, sigur, 
interconectat și sustenabil pentru 
transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

Or. en

Amendamentul 147
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient care să permită 
utilizatorilor să recurgă la opțiuni de 
mobilitate integrate și inteligente atât 
pentru mărfuri, cât și pentru călători, 
precum și crearea biletului unic;

Or. es

Amendamentul 148
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în și între nodurile urbane, 
porturi, aeroporturi și platforme 
multimodale pentru a asigura un sistem de 
mobilitate neîntrerupt, eficient, inteligent și 
sustenabil pentru transportul de călători și 
logistica transportului de mărfuri, 
promovând astfel un transfer modal 
eficient către un număr mai mare de 
forme de transport eficiente și cu emisii 
reduse, în special către transportul 
feroviar;

Or. en

Amendamentul 149
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, cuprinzând și zonele rurale, 
eficient, accesibil, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători de la nivelul 
întregii Uniuni și logistica transportului de 
mărfuri, promovând astfel un transfer 
modal eficient;

Or. ro

Amendamentul 150
Kosma Złotowski

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi 
interioare și maritime, aeroporturi și 
platforme multimodale pentru a asigura un 
sistem de mobilitate neîntrerupt, eficient, 
inteligent și sustenabil pentru transportul 
de călători și logistica transportului de 
mărfuri, promovând astfel un transfer 
modal eficient;

Or. en

Amendamentul 151
Tom Berendsen, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi, noduri logistice și platforme 
multimodale pentru a asigura un sistem de 
mobilitate neîntrerupt, eficient, inteligent și 
sustenabil pentru transportul de călători și 
logistica transportului de mărfuri, 
promovând astfel un transfer modal 
eficient;

Or. en

Amendamentul 152
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

4. subliniază că este necesar să se 
promoveze în continuare legăturile de 
transport în și cu nodurile urbane, porturi, 
aeroporturi și platforme multimodale 
pentru a asigura un sistem de mobilitate 
neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil 
pentru transportul de călători și logistica 
transportului de mărfuri, promovând astfel 
un transfer modal eficient;

Or. en

Amendamentul 153
Giuseppe Ferrandino

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că o mare parte a 
obiectivelor privind un transport 
sustenabil și privind transferul modal 
definite în Cartea albă din 2011 privind 
transporturile nu au fost îndeplinite și că 
contribuția sectorului transporturilor la 
realizarea obiectivelor climatice pentru 
2030 și 2050 este încă limitată; invită, în 
acest sens, Comisia să adopte o nouă 
strategie cuprinzătoare cu obiective 
ambițioase privind dezvoltarea unor 
moduri de transport sustenabile pentru 
mărfuri, inclusiv măsuri eficiente de 
sprijinire a transportului combinat la 
nivel național și european, sporind 
competitivitatea transportului feroviar de 
mărfuri și facilitând finanțarea 
infrastructurii necesare pentru un 
transport de mărfuri și o logistică 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 154
Elena Kountoura
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reafirmă că tranziția către un 
sector al transportului durabil, circular și 
cu emisii reduse de carbon implică o 
sensibilizare mai mare a utilizatorilor de 
servicii cu privire la eficiența utilizării 
resurselor; consideră că unul dintre cei 
mai importanți factori de modificare a 
comportamentului în sensul trecerii la 
moduri mai durabile de transport este un 
sistem de transport public accesibil, bine 
dezvoltat și multimodal, care să acopere 
nodurile urbane și să fie conectat la 
zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 155
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază importanța realizării 
unui transfer modal de la transportul 
rutier la cel feroviar în vederea atingerii 
obiectivelor climatice ale UE;

Or. en

Amendamentul 156
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul



PE657.319v01-00 82/217 AM\1213137RO.docx

RO

4b. subliniază importanța 
îmbunătățirii conexiunilor dintre nodurile 
feroviare și stațiile cu noduri de transport 
colectiv, creând astfel noduri eficiente de 
schimb modal, ca mijloc necesar pentru 
integrarea unor navete sustenabile și 
pentru reducerea congestionării;

Or. en

Amendamentul 157
Jakop G. Dalunde, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate modernizării conexiunilor 
feroviare cu porturile maritime și cu 
porturile de pe căile navigabile interioare 
pentru a sprijini transferul modal și 
pentru a consolida logistica sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 158
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
sporirea siguranței transportului și 
reducerea la zero a emisiilor provenite din 
acesta; subliniază necesitatea ca TEN-T să 
stimuleze aplicațiile digitale inovatoare 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
sistemele de transport inteligente, Sistemul 
european de management al traficului 
feroviar (ERTMS), sistemele de 
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informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

monitorizare și informare privind traficul 
navelor maritime, serviciile de informații 
fluviale și sistemele de management al 
traficului aerian (Programul de cercetare 
privind managementul traficului aerian în 
cerul unic european);

Or. en

Amendamentul 159
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

5. subliniază că cercetarea, inovarea 
și digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului în conformitate cu 
obiectivele Pactului verde european; 
subliniază necesitatea ca TEN-T să 
stimuleze aplicațiile digitale inovatoare 
pentru toate modurile de transport, inclusiv 
sistemele de transport inteligente, Sistemul 
european de management al traficului 
feroviar (ERTMS), sistemele de 
monitorizare și informare privind traficul 
navelor maritime, serviciile de informații 
fluviale și sistemele de management al 
traficului aerian (Programul de cercetare 
privind managementul traficului aerian în 
cerul unic european);

Or. en

Amendamentul 160
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
sporirea siguranței, eficienței și rezilienței 
transportului și în decarbonizarea 
acestuia; îndeamnă Comisia să încurajeze 
dezvoltarea interoperabilității 
multimodale și subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

Or. en

Amendamentul 161
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței și 
rezilienței la schimbările climatice ale 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
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unic european); managementul traficului aerian în cerul 
unic european); solicită Comisiei să 
promoveze și să îmbunătățească 
dezvoltarea interoperabilității 
multimodale;

Or. nl

Amendamentul 162
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței și 
rezilienței transportului; subliniază 
necesitatea ca TEN-T să stimuleze 
aplicațiile digitale inovatoare pentru toate 
modurile de transport, inclusiv sistemele de 
transport inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european); îndeamnă, de asemenea, 
Comisia să încurajeze dezvoltarea 
interoperabilității multimodale;

Or. en

Amendamentul 163
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea, precum și telecomunicațiile 
joacă un rol esențial în decarbonizarea și 
sporirea siguranței transportului; subliniază 
necesitatea ca TEN-T să stimuleze 
aplicațiile digitale inovatoare pentru toate 
modurile de transport, inclusiv sistemele de 
transport inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

Or. de

Amendamentul 164
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale, 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european) și sistemele de 
monitorizare pentru sănătatea structurală 
a infrastructurilor;
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Or. en

Amendamentul 165
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european), precum și finalizarea 
proiectului Galileo;

Or. es

Amendamentul 166
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
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inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european); încurajează Comisia să 
promoveze, în rândul statelor membre, 
finanțarea acestor sisteme în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 167
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european);

5. subliniază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol esențial în 
decarbonizarea și sporirea siguranței 
transportului; subliniază necesitatea ca 
TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de 
transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS), sistemele de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime, serviciile de informații fluviale și 
sistemele de management al traficului 
aerian (Programul de cercetare privind 
managementul traficului aerian în cerul 
unic european); subliniază că principalele 
terminale și legături de interconectare au 
cel mai înalt nivel de digitalizare;

Or. en

Amendamentul 168
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Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța întreținerii 
periodice și standardizate a infrastructurii 
TEN-T, în special a podurilor și a 
tunelurilor, pentru a asigura o 
infrastructură de înaltă calitate și de 
lungă durată; invită Comisia să introducă 
cerințe de calitate pentru infrastructură, 
în special pentru poduri și tuneluri, și să 
dezvolte o abordare europeană comună 
pentru inspecții și evaluări ale calității în 
domeniul infrastructurii TEN-T;

Or. en

Amendamentul 169
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că decarbonizarea și 
atingerea tuturor obiectivelor evidențiate 
de strategia UE „Pactul verde” nu aduc 
prejudicii competitivității întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
rețelei TEN-T; subliniază, dimpotrivă, 
necesitatea de a promova o abordare 
echilibrată și progresivă a obiectivelor 
menționate anterior, evitând orice 
pierdere a competitivității;

Or. en

Amendamentul 170
Barbara Thaler
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea eliminării 
treptate a birocrației naționale, în paralel 
cu dezvoltarea infrastructurii, astfel încât 
infrastructura fizică să-și poată dezvolta 
întregul potențial; invită Comisia să 
includă, în raportările privind progresele 
înregistrate în realizarea TEN-T, un 
capitol referitor la reducerea birocrației;

Or. de

Amendamentul 171
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Maria 
Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că întreținerea 
defectuoasă a rețelei poate afecta 
continuitatea, sustenabilitatea și 
performanța și, prin urmare, reziliența 
infrastructurii TEN-T; subliniază faptul 
că infrastructura de transport necesită nu 
doar să fie renovată și modernizată, ci și 
să fie întreținută în mod regulat; constată 
cu îngrijorare că întreținerea a fost 
subestimată în mod considerabil, ceea ce 
reduce competitivitatea liniilor (restricții 
de viteză, fiabilitate, siguranță), în special 
în cazul transportului feroviar, 
conducând uneori la închiderea liniilor; 
invită Comisia și statele membre să 
studieze, împreună cu BEI, noi sisteme de 
finanțare pentru a facilita investițiile 
pentru întreținerea rețelei; solicită, de 
asemenea, statelor membre să elaboreze 
planuri naționale specifice pentru 
finanțarea întreținerii obișnuite și 
extraordinare; invită, de asemenea, 
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Comisia să pună în aplicare un plan de 
monitorizare a rețelei centrale privind 
întreținerea la nivel european;

Or. en

Amendamentul 172
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante de 
transport și digitale în cadrul TEN-T 
trebuie accelerată, asigurând, în același 
timp, interoperabilitatea transfrontalieră;

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
cu vehicule inteligente, conectate și 
autonome devin viabile din punct de 
vedere comercial și că modernizarea 
infrastructurii relevante de transport și 
digitale în cadrul TEN-T trebuie accelerată, 
asigurând, în același timp, 
interoperabilitatea transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 173
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante de 
transport și digitale în cadrul TEN-T 
trebuie accelerată, asigurând, în același 
timp, interoperabilitatea transfrontalieră;

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și sunt, de 
asemenea, prevăzute în Regulamentul 
2019/2144 privind siguranța recent 
adoptat și că modernizarea infrastructurii 
relevante de transport și digitale în cadrul 
TEN-T trebuie accelerată pentru o aplicare 
sigură, asigurând, în același timp, 
interoperabilitatea transfrontalieră;
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Or. en

Amendamentul 174
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante de 
transport și digitale în cadrul TEN-T 
trebuie accelerată, asigurând, în același 
timp, interoperabilitatea transfrontalieră;

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante și 
sustenabile de transport și digitale în 
cadrul TEN-T trebuie accelerată, 
asigurând, în același timp, 
interoperabilitatea transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 175
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante de 
transport și digitale în cadrul TEN-T 
trebuie accelerată, asigurând, în același 
timp, interoperabilitatea transfrontalieră;

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante de 
transport și digitale în cadrul TEN-T 
trebuie accelerată, asigurând, în același 
timp, sinergii și interoperabilitatea 
transfrontalieră, protecția datelor și 
securitatea cibernetică;

Or. en

Amendamentul 176
Johan Van Overtveldt
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante de 
transport și digitale în cadrul TEN-T 
trebuie accelerată, asigurând, în același 
timp, interoperabilitatea transfrontalieră;

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante de 
transport și digitale în cadrul TEN-T 
trebuie accelerată, asigurând, în același 
timp, interoperabilitatea transfrontalieră, 
protecția datelor și securitatea 
cibernetică;

Or. nl

Amendamentul 177
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante de 
transport și digitale în cadrul TEN-T 
trebuie accelerată, asigurând, în același 
timp, interoperabilitatea transfrontalieră;

6. subliniază că soluțiile de mobilitate 
inteligente și autonome devin viabile din 
punct de vedere comercial și că 
modernizarea infrastructurii relevante de 
transport și digitale în cadrul TEN-T 
trebuie accelerată, asigurând, în același 
timp, interoperabilitatea transfrontalieră, 
protecția datelor și securitatea 
cibernetică;

Or. en

Amendamentul 178
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază importanța unei 
dezvoltări armonioase și omogene de-a 
lungul coridoarelor din punctul de vedere 
al performanței și al capacității, stabilind 
în același timp noduri de tranzit și noduri 
terminale în cadrul rețelei; subliniază că 
nodurile centrale ar trebui să fie dotate cu 
platforme de tranzit pentru a facilita 
fluxurile de călători și de mărfuri;

Or. en

Amendamentul 179
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este crucial să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a eficienței, a 
noilor funcții, a performanței de înaltă 
calitate, a creșterii capacității, a fiabilității 
și continuității transfrontaliere și a 
necesității de a adopta o abordare bazată 
pe ciclul de viață, precum și de a consolida 
rezistența infrastructurii la efectele 
crizelor, cum ar fi pandemiile și 
schimbările climatice;

Or. nl

Amendamentul 180
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură armonizate la nivelul întregii 
rețele favorizează crearea unui adevărat 
spațiu european unic al transporturilor; 
consideră că este important să se 
modernizeze și să se mențină 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a standardelor de 
siguranță și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile și criza climatică și cea a 
biodiversității în curs de desfășurare;

Or. en

Amendamentul 181
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor și al 
mobilității; consideră că este important să 
se modernizeze infrastructura existentă, în 
special pe tronsoanele transfrontaliere, în 
lumina progresului tehnologic, a 
interoperabilității, a creșterii capacității, a 
noilor funcții și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile; subliniază că coordonarea 
între statele membre este esențială pentru 
a aborda criza sistemică și pentru a 
asigura fluxul continuu de mărfuri și 
aprovizionarea populației Uniunii cu 
bunuri de primă necesitate;

Or. en
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Amendamentul 182
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității, a funcționalității 
transfrontaliere, a provocărilor actuale și 
viitoare la nivel mondial și a diferitelor 
roluri noi ale transportului și ale rețelelor, 
pentru a consolida rezistența acestora la 
efectele crizelor, cum ar fi pandemiile și 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 183
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură armonizate și la nivelul 
întregii rețele favorizează crearea unui 
adevărat spațiu european unic al 
transporturilor; consideră că este important 
să se mențină și să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității, a noilor funcții și a necesității 
de a consolida rezistența sa la efectele 
crizelor, cum ar fi pandemiile;
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Or. en

Amendamentul 184
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze sau să 
se retehnologizeze infrastructura existentă 
în lumina progresului tehnologic, a 
creșterii capacității, a performanței de 
calitate, a fiabilității și continuității 
transfrontaliere și a necesității de a 
consolida rezistența sa la schimbările 
climatice și la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

Or. en

Amendamentul 185
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității, a noilor funcții și a necesității 
de a consolida rezistența sa la efectele 
crizelor, cum ar fi pandemiile;
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Or. en

Amendamentul 186
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
criza climatică sau pandemiile;

Or. en

Amendamentul 187
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze în mod 
corespunzător diferite secțiuni ale 
infrastructurii existente în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

Or. de
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Amendamentul 188
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile; consideră că este esențial să 
se promoveze o cultură a întreținerii și 
invită Comisia să sprijine sistemele de 
rețele care sunt în concordanță cu 
teritoriul; invită Comisia să solicite ca 
toate contribuțiile financiare ale statelor 
membre pentru lucrările de întreținere și 
privind siguranța infrastructurii să fie 
deduse integral din țintele de deficit 
relevante prevăzute în Pactul de stabilitate 
și de creștere, atunci când suspendarea va 
expira;

Or. it

Amendamentul 189
Deirdre Clune

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; 
recunoaște faptul că actualele criterii 
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infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

privind infrastructura nu reflectă rolul 
esențial al infrastructurii portuare în 
facilitarea utilizării energiei din surse 
regenerabile; recunoaște rolul esențial al 
infrastructurii portuare și al operațiunilor 
portuare care funcționează bine în 
asigurarea aprovizionării cu bunuri și 
materiale pe întreg teritoriul Europei și 
subliniază că importanța porturilor în 
redresarea economiei europene ar trebui 
să se reflecte în politica TEN-T; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

Or. en

Amendamentul 190
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile; subliniază rolul pe care l-a 
avut rețeaua transeuropeană de transport 
în asigurarea funcționării pieței unice 
europene, evitând aprovizionarea 
insuficientă cu bunuri esențiale și cu 
medicamente în timpul perioadei de 
izolare, precum și importanța continuării 
promovării rețelei;

Or. es
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Amendamentul 191
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile; subliniază, în orice caz, că 
aceste îmbunătățiri nu pot fi finanțate 
prin MIE, nu pot înlocui proiectele 
prioritare TEN-T și nici nu pot penaliza 
nefinalizarea în termen a rețelei centrale;

Or. es

Amendamentul 192
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

7. consideră că standardele de 
infrastructură la nivelul întregii rețele 
favorizează crearea unui adevărat spațiu 
european unic al transporturilor; consideră 
că este important să se modernizeze 
infrastructura existentă în lumina 
progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida 
rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile; subliniază că Comisia ar 
trebui să crească armonizarea 
standardelor de transport și 
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infrastructură;

Or. en

Amendamentul 193
Barbara Thaler

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că asigurarea bunei 
funcționări a transportului feroviar 
transfrontalier în cadrul TEN-T și pe 
coridoarele de transport feroviar de marfă 
europene impune obligația cooperării 
transfrontaliere între administratorii de 
infrastructură; invită Comisia să 
propună, în cadrul revizuirii TEN-T, 
măsuri obligatorii pentru administratorii 
de infrastructură;

Or. de

Amendamentul 194
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să propună un 
cadru de reglementare pentru a spori 
gestionarea riscurilor, reziliența și 
adaptarea la schimbările climatice a 
infrastructurii de transport în rețeaua 
centrală, incluzând toate modurile de 
transport;

Or. en
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Amendamentul 195
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că stabilirea unei rețele 
descentralizate asigură un sistem de 
transport rezilient în UE; astfel, 
completarea rețelei centrale și a celei 
globale ar avea o contribuție în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 196
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că reziliența rețelei 
TEN-T ar trebui consolidată prin 
asigurarea unui statut prioritar al 
transportului eficient și transfrontalier 
către destinația finală a mărfurilor; 
subliniază că rețeaua TEN-T ar trebui să 
rămână deschisă și operațională, inclusiv 
în timpul crizelor și atunci când sunt 
închise punctele de trecere a frontierei;

Or. en

Amendamentul 197
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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7a. subliniază importanța conectării și 
a creării de sinergii între coridoarele 
TEN-T și TEN-E pentru a combina 
coridoarele de transport cu emisii zero de 
dioxid de carbon cu infrastructura 
energetică cu emisii zero de dioxid de 
carbon; îndeamnă Comisia să faciliteze și 
să recompenseze elaborarea în comun de 
soluții în domeniul transporturilor, al 
energiei curate și în cel digital pentru a 
atinge un nivel mai ridicat de valoare 
adăugată europeană;

Or. en

Amendamentul 198
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să faciliteze 
sinergiile și elaborarea în comun de 
soluții în domeniul transporturilor, al 
digitalizării și al energiei curate și cu 
emisii scăzute de carbon pentru a 
consolida valoarea adăugată europeană;

Or. en

Amendamentul 199
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să faciliteze de 
urgență proiecte care creează sinergii în 
domeniul transportului, al digitalizării și 
al energiei curate pentru a obține o 
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valoare adăugată europeană mai mare;

Or. nl

Amendamentul 200
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază rolul esențial al 
transportului maritim pentru regiunile 
ultraperiferice și pentru insulele Uniunii 
Europene și al porturilor acestora ca 
principală poartă de acces pentru aceste 
teritorii; subliniază că este necesară o 
analiză aprofundată a regiunilor 
ultraperiferice și a insulelor din cadrul 
TEN-T pentru a asigura conectivitatea 
acestor teritorii europene; consideră că ar 
trebui încurajată dezvoltarea legăturilor 
maritime cu țările terțe învecinate pentru 
a spori atractivitatea și dezvoltarea 
economică a regiunilor ultraperiferice și a 
insulelor; solicită Comisiei să acorde o 
atenție deosebită nevoilor specifice pentru 
adaptarea la schimbările climatice și 
pentru atingerea rezilienței climatice în 
aceste teritorii;

Or. en

Amendamentul 201
Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să recunoască 
rolul mai amplu al porturilor, dincolo de 
funcțiile pur de transport ale acestora, 
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atunci când vine vorba despre eforturile 
de decarbonizare, în special în ceea ce 
privește potențialul de a valorifica 
oportunitățile de producție de energie 
eoliană terestre și offshore;

Or. en

Amendamentul 202
Sara Cerdas

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că este important să se 
ia în considerare nevoile utilizatorilor, în 
special în ceea ce privește accesul digital, 
rapid și simplu la întreaga rețea 
transeuropeană de transport (TEN-T);

Or. pt

Amendamentul 203
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că este necesar ca toate 
statele membre să dispună de o rețea 
transeuropeană de transport dezvoltată, 
inteligentă, sigură și sustenabilă care să 
faciliteze mobilitatea, conectivitatea și 
accesibilitatea teritorială în UE, în special 
în regiunile periferice, în insule și în 
regiunile ultraperiferice, cu scopul de a 
promova și a stimula turismul european și 
internațional;

Or. en
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Amendamentul 204
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța asigurării 
unui flux integrat și echilibrat de călători 
și de mărfuri de-a lungul coridoarelor 
TEN-T;

Or. en

Amendamentul 205
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7 a. consideră că rețeaua 
transeuropeană de transport (TEN-T) 
reprezintă un element important în 
redresarea economică și socială a statelor 
membre în urma crizei create de COVID-
19;

Or. ro

Amendamentul 206
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă statele membre să nu 
realizeze investiții în domeniul TEN-T pe 
baza rețelelor aflate sub patronajul 
părților interesate politice; îndeamnă 
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Comisia să stabilească un plan structurat 
de investiții la nivelul Uniunii, în 
conformitate cu criteriile de prioritate 
socioeconomică și de mediu aprobate în 
prealabil de Comisie și de Parlament;

Or. en

Amendamentul 207
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. consideră că revizuirea 
orientărilor privind TEN-T ar trebui să 
țină seama de impactul retragerii 
Regatului Unit din Uniunea Europeană; 
consideră că este necesar să se garanteze 
punerea în aplicare și finalizarea 
proiectelor în domeniul infrastructurii de 
transport TEN-T convenite de comun 
acord între Uniunea Europeană și 
Regatul Unit; subliniază că acest 
considerent este deosebit de important 
pentru protejarea beneficiarilor și pentru 
asigurarea continuității proiectelor;

Or. en

Amendamentul 208
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază rolul esențial al 
transportului maritim pentru regiunile 
ultraperiferice și pentru insulele Uniunii 
Europene și al porturilor acestora ca 
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principală poartă de acces pentru aceste 
teritorii; subliniază că este necesară o 
analiză aprofundată a regiunilor 
ultraperiferice și a insulelor în cadrul 
TEN-T pentru a asigura conectivitatea 
acestor teritorii europene; subliniază că 
porturile joacă un rol semnificativ ca 
noduri regionale pentru regiunile 
ultraperiferice și pentru cele costiere;

Or. en

Amendamentul 209
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate finalizării și modernizării 
conexiunilor feroviare și rutiere cu 
porturile centrale ale UE pentru a sprijini 
transferul modal; constată potențialul 
porturilor de a acționa ca factori de 
stimulare a transportului sustenabil de 
mărfuri și de călători în conexiunile 
urbane „pe ultimul kilometru”;

Or. en

Amendamentul 210
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. subliniază că este necesar ca 
viitoarea revizuire a orientărilor privind 
rețeaua transeuropeană de transport să 
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fie însoțită de revizuirile anunțate atât ale 
Directivei privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi, cât și ale Regulamentului 
privind rețeaua feroviară europeană 
pentru un transport de marfă competitiv;

Or. en

Amendamentul 211
Sara Cerdas

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. subliniază că este important să se 
favorizeze întotdeauna utilizarea 
produselor și a materialelor sustenabile, 
atât la interior, cât și la exterior;

Or. pt

Amendamentul 212
Sara Cerdas

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. subliniază că este necesar să se ia 
în considerare adaptarea infrastructurii 
în conformitate cu inovările tehnologice și 
digitale, în special în ceea ce privește 
accesibilitatea acestora și accesul la 
resurse, cum ar fi Wi-fi, în cadrul 
acesteia, cu precădere în mediul feroviar, 
cu scopul de a oferi utilizatorilor servicii 
de înaltă calitate, confort și siguranță;

Or. pt
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Amendamentul 213
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. consideră că revizuirea rețelei 
transeuropene de transport ar trebui să 
țină seama de noile realități ale pieței, de 
nevoile digitale în permanentă schimbare 
și să abordeze noile provocări societale, de 
mediu și climatice; subliniază importanța 
creșterii sinergiilor între rețelele 
transeuropene în domeniul 
transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor;

Or. en

Amendamentul 214
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel suficient 
de finanțare; regretă decizia Consiliului 
European de a propune reduceri bugetare 
pentru programele orientate spre viitor, 
cum ar fi MIE și InvestEU; constată că, 
pentru a avea succes, agenda de 
decarbonizare foarte ambițioasă trebuie 
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atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

să fie sprijinită prin fonduri și 
instrumente de finanțare 
corespunzătoare; invită Comisia să 
consolideze sinergiile dintre instrumentele 
UE relevante dincolo de MCE (de 
exemplu, Fondul european de dezvoltare 
regională) și, în plus, să optimizeze 
utilizarea instrumentelor de finanțare mixtă 
pentru a atrage investitori privați și pentru 
a mobiliza fonduri publice;

Or. en

Amendamentul 215
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas, César 
Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, sector în care granturile 
rămân esențiale, iar statele membre 
trebuie să se angajeze să asigure un nivel 
adecvat de finanțare; invită Comisia să 
consolideze sinergiile dintre instrumentele 
UE relevante dincolo de MCE (de 
exemplu, Fondul european de dezvoltare 
regională) și, în plus, să optimizeze 
utilizarea instrumentelor de finanțare mixtă 
pentru a atrage investitori privați și pentru 
a mobiliza fonduri publice fără a 
compromite cerințele de siguranță și în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde 
european; regretă profund reducerile 
propuse de Consiliu pentru CFM și Next 
Generation EU în cadrul programelor de 
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finanțare care au un impact direct asupra 
proiectelor de infrastructură în domeniul 
transporturilor legate de rețeaua TEN-T;

Or. en

Amendamentul 216
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă, eficace și sustenabilă 
a infrastructurii TEN-T, este esențial ca 
toate fondurile corespunzătoare ale UE 
(MIE, InvestEU, fondurile structurale și de 
investiții europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale tranziției 
sustenabile a sectorului transporturilor, iar 
statele membre trebuie să se angajeze să 
asigure un nivel adecvat de finanțare; 
regretă, în acest sens, decizia Consiliului 
de a reduce alocarea bugetară pentru 
programele orientate spre viitor, cum ar fi 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, InvestEU și Orizont Europa; 
constată că ambițioasa agendă de 
decarbonizare a UE trebuie să fie 
sprijinită prin fonduri și instrumente de 
finanțare corespunzătoare și invită 
Comisia să consolideze sinergiile dintre 
instrumentele UE relevante dincolo de 
MCE (de exemplu, Fondul european de 
dezvoltare regională) și, în plus, să 
optimizeze utilizarea instrumentelor de 
finanțare mixtă pentru a atrage investitori 
privați și pentru a mobiliza fonduri publice;

Or. en
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Amendamentul 217
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă și adecvată 
provocărilor legate de obiectivele 
climatice europene a infrastructurii TEN-T 
și a tehnologiei necesare pentru 
interoperabilitate (de exemplu, ERTMS, 
care necesită alocarea unei sume de cel 
puțin 15 miliarde EUR pentru a fi 
finalizată în rețelele centrale TEN-T), este 
esențial ca toate fondurile corespunzătoare 
ale UE (MIE, InvestEU, Mecanismul de 
redresare și reziliență, fondurile 
structurale și de investiții europene, 
Orizont Europa etc.) și împrumuturile 
acordate de Banca Europeană de Investiții 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
sectorului transporturilor, iar statele 
membre trebuie să se angajeze să asigure 
un nivel adecvat de finanțare; invită 
Comisia să consolideze sinergiile dintre 
instrumentele UE relevante dincolo de 
MCE (de exemplu, Fondul european de 
dezvoltare regională) și, în plus, să 
optimizeze utilizarea instrumentelor de 
finanțare mixtă pentru a atrage investitori 
privați și pentru a mobiliza fonduri publice;

Or. en

Amendamentul 218
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
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T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa, Mecanismul de 
redresare și reziliență etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile și coerența politicilor dintre 
instrumentele UE relevante dincolo de 
MCE (de exemplu, Fondul european de 
dezvoltare regională) și, în plus, să 
optimizeze utilizarea instrumentelor de 
finanțare mixtă pentru a atrage investitori 
privați și pentru a mobiliza fonduri publice;

Or. en

Amendamentul 219
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; regretă decizia Consiliului de 
a reduce bugetele programelor orientate 
spre viitor, cum ar fi Mecanismul pentru 
interconectarea Europei, InvestEU și 
Orizont Europa; constată că ambițioasa 
agendă de decarbonizare a UE trebuie să 
fie sprijinită prin fonduri și instrumente 
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mobiliza fonduri publice; de finanțare corespunzătoare; invită 
Comisia să consolideze sinergiile dintre 
instrumentele UE relevante dincolo de 
MCE (de exemplu, Fondul european de 
dezvoltare regională) și, în plus, să 
optimizeze utilizarea instrumentelor de 
finanțare mixtă pentru a atrage investitori 
privați și pentru a mobiliza fonduri publice;

Or. en

Amendamentul 220
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; regretă decizia Consiliului de 
a reduce bugetele alocate Mecanismului 
pentru interconectarea Europei, 
programului InvestEU și programului 
Orizont Europa și subliniază că agenda 
ambițioasă de decarbonizare a UE trebuie 
să fie sprijinită prin fonduri și 
instrumente de finanțare 
corespunzătoare; invită Comisia să 
consolideze sinergiile dintre instrumentele 
UE relevante dincolo de MCE (de 
exemplu, Fondul european de dezvoltare 
regională) și, în plus, să optimizeze 
utilizarea instrumentelor de finanțare mixtă 
pentru a atrage investitori privați și pentru 
a mobiliza fonduri publice;
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Or. en

Amendamentul 221
Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice; subliniază că 
instrumentele financiare relevante 
orientate către climă și mediu în temeiul 
Pactului verde ar trebui să fie puse la 
dispoziție pentru realizarea de investiții în 
rețeaua TEN-T, care pot contribui la 
reducerea eficace a emisiilor din sectorul 
transporturilor;

Or. sv

Amendamentul 222
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; consideră că finanțarea 
pentru investițiile infrastructurii TEN-T 
trebuie continuată pentru reducerea 
discrepanțelor regionale și naționale de 
dezvoltare între statele membre; invită 
Comisia să consolideze sinergiile dintre 
instrumentele UE relevante dincolo de 
MCE (de exemplu, Fondul european de 
dezvoltare regională) și, în plus, să 
optimizeze utilizarea instrumentelor de 
finanțare mixtă pentru a atrage investitori 
privați și pentru a mobiliza fonduri publice;

Or. ro

Amendamentul 223
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
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de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

de finanțare; regretă, în acest context, 
decizia Consiliului de a reduce aceste 
bugete, care sunt esențiale și pentru 
identificarea soluțiilor inovatoare care să 
permită realizarea unei tranziții 
sustenabile; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

Or. nl

Amendamentul 224
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice;

8. subliniază că, pentru a garanta o 
finanțare suficientă a infrastructurii TEN-
T, este esențial ca toate fondurile 
corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, 
fondurile structurale și de investiții 
europene, Orizont Europa etc.) și 
împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la 
necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie 
să se angajeze să asigure un nivel adecvat 
de finanțare; invită Comisia să consolideze 
sinergiile dintre instrumentele UE 
relevante dincolo de MCE (de exemplu, 
Fondul european de dezvoltare regională) 
și, în plus, să optimizeze utilizarea 
instrumentelor de finanțare mixtă pentru a 
atrage investitori privați și pentru a 
mobiliza fonduri publice; subliniază 
necesitatea de a asigura pentru UE27 
resursele disponibile în cadrul actualului 
program bugetar stabilit pentru a finaliza 
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rețeaua centrală TEN-T până în 2030;

Or. en

Amendamentul 225
Barbara Thaler

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că fondurile din cadrul 
Next Generation EU oferă o oportunitate 
unică de a asigura dezvoltarea rețelei 
centrale TEN-T până în 2030; invită 
Comisia să rezerve o parte adecvată din 
fonduri pentru această dezvoltare și să 
prezinte Parlamentului un raport final în 
acest sens;

Or. de

Amendamentul 226
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. regretă că, în noua propunere de 
CFM și în planul de redresare, statele 
membre încă nu transmit un semnal 
puternic în ceea ce privește investițiile în 
infrastructură și nici nu acordă prioritate 
finalizării TEN-T (de exemplu, nu prevăd 
majorarea pachetului MIE pentru 
transporturi, nici o finanțare explicită 
specifică pentru transporturi în cadrul 
planului de redresare);

Or. en
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Amendamentul 227
Giuseppe Ferrandino

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să se asigure că 
programele naționale de redresare care 
pun în aplicare Mecanismul de redresare 
și reziliență recunosc rolul important al 
investițiilor în infrastructuri de transport 
moderne, digitale și sustenabile și în 
servicii feroviare de înaltă calitate și 
interoperabile în cadrul rețelelor TEN-T, 
pentru a extinde contribuția transportului 
sustenabil la obiectivele climatice ale UE;

Or. en

Amendamentul 228
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reafirmă că Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) este un 
factor decisiv pentru finalizarea rețelei 
TEN-T și pentru realizarea contribuției 
UE și a statelor membre la obiectivele 
climatice în conformitate cu Pactul verde 
european, alocând până la 80 % din 
finanțarea sa pentru sectorul 
transporturilor în vederea îndeplinirii 
obiectivelor climatice prin promovarea 
unor proiecte de infrastructură 
sustenabile, a multimodalității, a 
transportului feroviar de marfă și a 
acțiunilor inovatoare și digitale, cum ar fi 
sistemele de aplicații telematice, 
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introducerea combustibililor alternativi și 
infrastructura de încărcare și alimentare;

Or. en

Amendamentul 229
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. regretă propunerea Consiliului de 
a aloca în prealabil suma de 1,384 de 
milioane EUR din capitolul general în 
favoarea proiectelor transfrontaliere în 
statele membre care beneficiază de fondul 
de coeziune; solicită Parlamentului să își 
confirme poziția fără a reduce și mai mult 
fondurile disponibile pentru statele 
membre din UE27;

Or. en

Amendamentul 230
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește că finalizarea 
implementării ERTMS la nivelul căii și la 
bordul trenurilor este o cerință prealabilă 
fundamentală pentru crearea unui spațiu 
feroviar european și pentru a permite 
funcționarea corespunzătoare a pieței 
feroviare în coridoarele TEN-T; 
subliniază, în acest sens, că, în vederea 
finalizării ERTMS în rețelele centrale este 
nevoie de cel puțin 15 miliarde EUR și că 
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este necesară asumarea de către Comisie 
a unui rol important de coordonare a 
operațiunilor de finanțare și 
implementare;

Or. en

Amendamentul 231
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază specificitățile regiunilor 
ultraperiferice și ale insulelor, care 
necesită instrumente specifice, și își 
reafirmă adeziunea față de introducerea 
unor rate mai mari de cofinanțare;

Or. en

Amendamentul 232
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază specificitățile regiunilor 
ultraperiferice și ale insulelor, care 
necesită instrumente specifice, și își 
reafirmă adeziunea față de introducerea 
unor rate mai mari de cofinanțare;

Or. en

Amendamentul 233
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. ia act de faptul că din Raportul 
privind progresele înregistrate în 
implementarea rețelei TEN-T în 2016-
2017 (Comisie, august 2020) rezultă că, 
din cele 91,3 miliarde EUR investite în 
rețeaua TEN-T până în prezent, 73 % din 
finanțare provine din venituri naționale și 
numai 3,1 miliarde EUR provin din MIE; 
consideră că acesta este un factor care 
subminează finalizarea în timp util a 
rețelei TENT-T; solicită Comisiei să 
adopte o abordare mai bine direcționată, 
aplicând rate de cofinanțare mai mari 
pentru proiectele cu cea mai ridicată 
valoare adăugată europeană, pentru a 
debloca/activa fondurile naționale;

Or. en

Amendamentul 234
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că parteneriatele 
europene ar putea juca un rol important 
în promovarea inovării și a cercetării în 
domeniul performanței și siguranței 
sectorului transporturilor; subliniază că 
parteneriatele europene încheiate în 
domeniul diferitelor moduri de transport 
pot avea un impact foarte benefic asupra 
implementării sigure, sustenabile și 
inteligente a rețelei transeuropene de 
transport;

Or. en
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Amendamentul 235
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre 
Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. subliniază că respectarea 
termenului stabilit în Directiva privind o 
rețea TEN-T inteligentă ar trebui luată în 
considerare la evaluarea proiectelor în 
raport cu criteriile de selecție a proiectelor 
în funcție de maturitate stabilite de 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei; consideră, în plus, că întârzierile 
care survin ar trebui să justifice 
investigarea stadiului de realizare a 
proiectului și o revizuire a asistenței 
financiare primite din partea Uniunii în 
cadrul Mecanismului pentru 
interconectarea Europei, astfel cum 
prevede articolul 17 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE).../... [MIE], ceea ce ar 
putea conduce la reducerea sau 
retragerea grantului;

Or. en

Amendamentul 236
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 

9. ia act de întârzierile în ceea ce 
privește proiectele transfrontaliere, care 
împiedică crearea în timp util a unor 
coridoare fluide ale rețelei centrale; invită 
Comisia să asigure o evaluare temeinică a 
deciziilor luate în urma noilor cerințe 
legate de fluxul de trafic; invită statele 
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administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

membre să revizuiască, după caz, 
obligațiile privind părțile lor din rețea, 
analizând dacă proiectele care nu 
corespund situației economice actuale ar 
trebui abandonate, și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

Or. it

Amendamentul 237
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

9. denunță întârzierile în ceea ce 
privește proiectele transfrontaliere, care 
împiedică crearea în timp util a unor 
coridoare fluide ale rețelei centrale și care 
au ca rezultat creșterea costului 
proiectelor; solicită statelor membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

Or. es

Amendamentul 238
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
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timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să coopereze, acolo unde este 
posibil, pentru a spori valoarea adăugată 
europeană a politicii TEN-T; solicită 
statelor membre să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

Or. en

Amendamentul 239
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative și judiciare eficiente și 
prompte și le îndeamnă să sporească 
digitalizarea proceselor administrative și 
judiciare; îndeamnă Comisia să introducă 
o clauză de excludere la nivel european 
pentru a oferi asistență statelor membre 
în accelerarea procedurilor administrative 
și judiciare;

Or. en

Amendamentul 240
Tom Berendsen, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 9



PE657.319v01-00 128/217 AM\1213137RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea, să asigure proceduri 
administrative eficiente și să consolideze 
cooperarea cu alte autorități ale statelor 
membre în proiecte transfrontaliere, în 
special în vederea coordonării 
calendarelor și a termenelor, și le 
îndeamnă să sporească digitalizarea 
proceselor administrative;

Or. en

Amendamentul 241
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative și să aplice Regulamentul 
privind rețeaua transeuropeană de 
transport: măsuri de raționalizare în 
scopul înregistrării de progrese în direcția 
realizării rețelei transeuropene de 
transport;

Or. en
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Amendamentul 242
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
pună în aplicare, fără alte întârzieri, noua 
Directivă privind raționalizarea TEN-T și 
să sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

Or. en

Amendamentul 243
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; îndeamnă statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative, precum și să includă noi 
standarde bazate pe Pactul verde și pe 
viitorul regulament privind realizarea 
neutralității climatice (Legea europeană a 
climei);
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Or. en

Amendamentul 244
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește finalizarea 
proiectelor transfrontaliere, care împiedică 
crearea în timp util a unor coridoare fluide 
ale rețelei centrale TEN-T; invită statele 
membre să își îndeplinească obligațiile 
privind părțile lor din rețea și să asigure 
proceduri administrative eficiente și le 
îndeamnă să sporească digitalizarea 
proceselor administrative;

Or. en

Amendamentul 245
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească fără întârziere și în mod 
independent obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

Or. de
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Amendamentul 246
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Pierre Karleskind, 
Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele 
transfrontaliere, care împiedică crearea în 
timp util a unor coridoare fluide ale rețelei 
centrale; invită statele membre să își 
îndeplinească obligațiile privind părțile lor 
din rețea și să asigure proceduri 
administrative eficiente și le îndeamnă să 
sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

9. este profund îngrijorat de 
întârzierile în ceea ce privește proiectele, 
în special proiectele transfrontaliere, care 
împiedică crearea în timp util a unor 
coridoare fluide ale rețelei centrale; invită 
statele membre să își îndeplinească 
obligațiile privind părțile lor din rețea și să 
asigure proceduri administrative eficiente 
și le îndeamnă să sporească digitalizarea 
proceselor administrative;

Or. en

Amendamentul 247
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că, deși implementarea 
rețelei TEN-T ar trebui realizată treptat, 
iar rețeaua centrală ar trebui să constituie 
coloana vertebrală a dezvoltării unei 
rețele de transport multimodal sustenabil 
și ar trebui să stimuleze dezvoltarea 
întregii rețele globale, este important să se 
asigure o finanțare suficientă a părții din 
rețeaua globală care nu este acoperită de 
rețeaua centrală pentru a se evita 
disparitățile tot mai mari;

Or. en
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Amendamentul 248
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că punerea în aplicare a 
măsurilor de raționalizare ale UE în 
procedurile de acordare a autorizațiilor, 
în procedurile transfrontaliere de 
atribuire a contractelor de achiziții și în 
alte proceduri administrative, precum și o 
creștere a digitalizării acestora din urmă 
sunt esențiale pentru a reduce obstacolele 
de ordin tehnic și sarcina administrativă 
și, prin urmare, posibilele întârzieri și 
costurile crescute în cadrul proiectelor de 
infrastructură de transport din TEN-T; 
subliniază că această simplificare a 
procedurilor este esențială pentru a 
înregistra progrese în direcția realizării 
rețelei transeuropene de transport într-un 
mod mai eficient; remarcă faptul că acest 
lucru prezintă o importanță deosebită 
pentru a oferi siguranță promotorilor de 
proiecte și potențialilor investitori 
privați1a;
_________________
1a Astfel cum se menționează în acordul 
provizoriu rezultat din negocierile 
interinstituționale cu privire la 
Regulamentul privind măsurile de 
raționalizare în scopul înregistrării de 
progrese în direcția realizării rețelei 
transeuropene de transport, din 17 iunie 
2020.

Or. en

Amendamentul 249
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
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Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că alocarea fondurilor 
UE ar trebui să fie adaptată astfel încât să 
stimuleze eliminarea fără probleme a 
blocajelor, în special în segmentele 
transfrontaliere, și să urmărească cu 
prioritate acest aspect, în special 
corectarea oricărui dezechilibru între 
sarcina percepută a costurilor cu 
infrastructura care urmează a fi finanțate 
la nivel național și beneficiul 
socioeconomic perceput de ambele părți 
ale frontierei;

Or. en

Amendamentul 250
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Maria 
Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. constată că proiectele 
transfrontaliere de infrastructură TEN-T 
se confruntă cu dificultăți deosebite în 
ceea ce privește coordonarea procedurilor 
de acordare de autorizații; subliniază că 
instituirea unei autorități comune, prin 
acord reciproc între statele membre în 
cauză, ar putea facilita o punere în 
aplicare mai eficientă și fără probleme a 
proiectelor transfrontaliere în domeniul 
TEN-T1a;
_________________
1a Astfel cum se menționează în acordul 
provizoriu rezultat din negocierile 
interinstituționale cu privire la 
Regulamentul privind măsurile de 
raționalizare în scopul înregistrării de 
progrese în direcția realizării rețelei 
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transeuropene de transport, din 17 iunie 
2020.

Or. en

Amendamentul 251
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate 
normele și cerințele în scopul evaluării, 
raportării și stabilirii eligibilității;

eliminat

Or. en

Amendamentul 252
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

Or. en
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Amendamentul 253
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T și să utilizeze toate instrumentele 
de care dispune pentru a cere statelor 
membre să își îndeplinească obligațiile; 
solicită consolidarea rolului și a 
atribuțiilor coordonatorilor europeni în 
ceea ce privește guvernanța coridoarelor, 
printre care ar trebui să se numere 
elaborarea de rapoarte cu caracter 
obligatoriu; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

Or. es

Amendamentul 254
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante, a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor și a rolului de „ghișeu unic” 
al autorității desemnate în procedura de 
acordare de autorizații; solicită Comisiei 
să clarifice modul în care trebuie 
interpretate normele și cerințele în scopul 
evaluării, raportării și stabilirii eligibilității;
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Or. en

Amendamentul 255
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin utilizarea competențelor care 
îi sunt deja conferite de regulament, 
consolidând instrumentele relevante și 
rolul coordonatorilor europeni în ceea ce 
privește guvernanța coridoarelor; solicită 
Comisiei să clarifice modul în care trebuie 
interpretate normele și cerințele în scopul 
evaluării, raportării și stabilirii eligibilității;

Or. en

Amendamentul 256
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

10. invită Comisia să își îndeplinească 
mai bine misiunea de supraveghere a 
implementării TEN-T și să consolideze 
instrumentele relevante și rolul 
coordonatorilor europeni în ceea ce 
privește guvernanța coridoarelor; solicită 
Comisiei să clarifice modul în care trebuie 
înțelese și interpretate normele și cerințele 
în scopul evaluării, raportării și stabilirii 
eligibilității;

Or. de



AM\1213137RO.docx 137/217 PE657.319v01-00

RO

Amendamentul 257
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

10. solicită Comisiei să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor, de o importanță deosebită 
pentru proiectele transfrontaliere; solicită 
Comisiei să clarifice modul în care trebuie 
interpretate normele și cerințele în scopul 
evaluării, raportării și stabilirii eligibilității;

Or. en

Amendamentul 258
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

10. îndeamnă Comisia să supravegheze 
într-o măsură mai mare implementarea 
TEN-T prin consolidarea instrumentelor 
relevante și a rolului coordonatorilor 
europeni în ceea ce privește guvernanța 
coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice 
modul în care trebuie interpretate normele 
și cerințele în scopul evaluării, raportării și 
stabilirii eligibilității;

Or. en

Amendamentul 259
Barbara Thaler
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să stabilească 
împreună cu statele membre un calendar 
obligatoriu pentru asigurarea finalizării 
rețelei centrale TEN-T până în 2030;
solicită Comisiei să inițieze fără întârziere 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor de îndată ce nu se poate 
asigura în timp util darea în exploatare a 
unei părți din TEN-T, luând în 
considerare durata medie a procedurilor 
și termenul mediu de construcție;
invită Comisia să informeze anual 
Parlamentul cu privire la progresul 
lucrărilor de construcție;

Or. de

Amendamentul 260
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Pierre Karleskind, 
Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să consolideze 
coerența dintre planurile de transport 
naționale și rețelele TEN-T, pentru a 
asigura punerea corespunzătoare în 
aplicare a Regulamentului TEN-T;

Or. en

Amendamentul 261
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
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Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită statele membre să asigure o 
raționalizare eficientă a procedurilor – 
inclusiv a celor care reglementează 
finanțarea prin intermediul MIE – și o 
reducere a sarcinilor și costurilor 
administrative pentru finalizarea rețelei 
centrale, concomitent cu implementarea 
unei armonizări substanțiale a 
procedurilor naționale legate de proiectele 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 262
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să consolideze rolul 
coordonatorilor europeni, de exemplu 
împuternicindu-i să enumere și evalueze 
prioritățile TEN-T și acordându-le un rol 
decisiv în selectarea proiectelor; 
consideră că aceștia ar trebui să fie 
împuterniciți cu responsabilitatea de 
supraveghere, în special a principalelor 
legături transfrontaliere, pentru a asigura 
finalizarea acestora în timp util;

Or. en

Amendamentul 263
Valter Flego

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că absența unei 
armonizări eficiente și a unei cooperări 
politice echitabile între state membre 
învecinate poate ridica obstacole în calea 
unor proiecte transfrontaliere importante; 
invită Comisia, statele membre și alte 
părți interesate să acorde o importanță 
egală proiectelor la scară mică și 
proiectelor TEN-T de mari dimensiuni;

Or. en

Amendamentul 264
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că, având în vedere 
relația directă dintre politica TEN-T și 
coeziunea socioeconomică și teritorială, 
este necesară implicarea și consultarea 
organizațiilor societății civile și a părților 
interesate în vederea unei implementări 
mai eficiente și adecvate a proiectelor de 
infrastructură de transport; constată că 
schimbul de bune practici cu privire la 
modul de implicare a organizațiilor 
societății civile și a părților interesate 
pentru o implementare eficientă a 
proiectelor TEN-T ar trebui promovat la 
nivel european, național, regional și 
local;

Or. en

Amendamentul 265
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
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Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că revizuirea 
orientărilor TEN-T ar trebui utilizată 
pentru a consolida în mod semnificativ 
rolul regiunilor și orașelor, precum și al 
asociațiilor acestora în implementarea 
rețelei TEN-T, în special în ceea ce 
privește gestionarea coridoarelor de 
transport, inițierea construirii de 
terminale și centre logistice, precum și 
monitorizarea implementării investițiilor;

Or. en

Amendamentul 266
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. îndeamnă Comisia să coordoneze 
mai bine conectivitatea între diferite 
coridoare pentru a obține o reziliență 
sistemică mai responsabilă, inclusiv între 
rețeaua centrală și cea globală; subliniază 
că conceptul de reziliență ar trebui extins 
la uzura morală și fizică a infrastructurii 
(inclusiv prin implementarea unor 
dispozitive de monitorizare a siguranței și 
securității infrastructurilor);

Or. en

Amendamentul 267
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. regretă că, în ciuda întârzierilor 
înregistrate în procesul de finalizare a 
rețelei centrale până în 2030, Comisia nu 
a utilizat niciodată articolul 56 din 
Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 pentru 
a încuraja statele membre să accelereze 
planificarea și construirea acestor 
infrastructuri; invită Comisia să 
consolideze și să utilizeze dispozițiile 
prezentului articol în revizuirea 
orientărilor TEN-T;

Or. en

Amendamentul 268
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că Agenția Uniunii 
Europene pentru Căile Ferate (ERA) 
trebuie să primească un rol mai important 
în punerea în aplicare a TEN-T; 
subliniază că acest lucru ar spori 
capacitatea ERA de a-și atinge 
obiectivele, contribuind în special la 
dezvoltarea și funcționarea unui spațiu 
feroviar unic european și îmbunătățind 
siguranța feroviară, interoperabilitatea și 
competitivitatea căilor ferate europene;

Or. en

Amendamentul 269
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)



AM\1213137RO.docx 143/217 PE657.319v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. invită Comisia să consolideze rolul 
ERA în implementarea TEN-T prin 
extinderea mandatelor acesteia, de 
exemplu prin învestirea sa cu 
responsabilități de coordonare și 
supraveghere a proiectelor, în special în 
ceea ce privește legăturile 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 270
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. invită Comisia să propună o 
creștere semnificativă a bugetului ERA, 
oferind agenției multiple posibilități de 
îndeplinire a mandatelor extinse, astfel 
cum se propune la punctul [X]; regretă 
scăderea bugetului pentru 2021; constată 
că o astfel de scădere este deosebit de 
inoportună, întrucât 2021 a fost 
proclamat Anul european al căilor ferate;

Or. en

Amendamentul 271
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 10 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10e. subliniază că CCE a criticat 
vehement cerințele de analiză cost-
beneficiu pentru proiectele TEN-T de 
mari dimensiuni; invită Comisia să 
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revizuiască cerințele și metodologia de 
analiză cost-beneficiu pentru proiectele 
TEN-T;

Or. en

Amendamentul 272
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 10 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10f. subliniază că, în cadrul analizei 
impactului socioeconomic al eliminării 
anumitor blocaje și al finalizării 
segmentelor-cheie, în special a celor 
transfrontaliere care permit 
interconectarea reușită a mai multor țări 
în cadrul axei, este nevoie de un domeniu 
de aplicare mai larg decât zona de captare 
imediată pentru segmentul în cauză, de 
exemplu în ceea ce privește posibilitățile 
de facilitare a transportului feroviar pe 
distanțe lungi;

Or. en

Amendamentul 273
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 10 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10g. sugerează ca anumite 
megaproiecte concrete din cadrul TEN-T, 
cu un bilanț climatic negativ clar 
preconizat până în 2050, astfel cum a 
subliniat recent raportul special al Curții 
de Conturi Europene pe această temă, să 
fie puse în așteptare pentru a nu deveni 
contraproductive în ceea ce privește 
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atingerea obiectivului general necesar de 
neutralitate climatică;

Or. en

Amendamentul 274
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Modurile de transport Modurile și nodurile de transport

Or. en

Amendamentul 275
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Modurile de transport Modurile și nodurile de transport

Or. en

Amendamentul 276
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța asigurării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 
cadrul TEN-T și solicită luarea de măsuri 
pentru a consolida și mai mult siguranța 
rutieră în conformitate cu „viziunea zero” 
și pentru a menține siguranța operațională 

11. subliniază importanța consolidării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 
cadrul TEN-T și solicită luarea de măsuri 
pentru a consolida și mai mult siguranța 
rutieră în conformitate cu „viziunea zero” 
și pentru a menține siguranța operațională 
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de-a lungul ciclului de viață al 
infrastructurii vulnerabile;

de-a lungul ciclului de viață al 
infrastructurii vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 277
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța asigurării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 
cadrul TEN-T și solicită luarea de măsuri 
pentru a consolida și mai mult siguranța 
rutieră în conformitate cu „viziunea zero” 
și pentru a menține siguranța operațională 
de-a lungul ciclului de viață al 
infrastructurii vulnerabile;

11. subliniază importanța asigurării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 
cadrul TEN-T și invită Comisia să ia 
măsuri suplimentare pentru a spori 
instalarea unor puncte de încărcare 
electrică și stații de alimentare cu 
hidrogen, ținând seama de posibilele 
soluții viitoare bazate pe combustibili 
alternativi și respectând pe deplin 
principiul neutralității tehnologice; 
reamintește importanța investirii în soluții 
inovatoare și inteligente de siguranță 
rutieră, pentru a îndeplini obiectivul 
strategic al UE de „viziune zero” și pentru 
a menține siguranța operațională de-a 
lungul ciclului de viață al infrastructurii 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 278
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța asigurării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 

11. subliniază importanța asigurării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 
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cadrul TEN-T și solicită luarea de măsuri 
pentru a consolida și mai mult siguranța 
rutieră în conformitate cu „viziunea zero” 
și pentru a menține siguranța operațională 
de-a lungul ciclului de viață al 
infrastructurii vulnerabile;

cadrul TEN-T și solicită luarea de măsuri 
pentru a consolida și mai mult siguranța 
rutieră în conformitate cu „viziunea zero” 
și pentru a menține și îmbunătăți siguranța 
operațională de-a lungul ciclului de viață al 
infrastructurii vulnerabile; subliniază 
necesitatea de a respecta noile cerințe de 
siguranță prevăzute de 
Directiva 2019/1936, inclusiv protecția 
utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, 
precum și necesitatea ca alte reglementări 
să fie adaptate la noile standarde de 
siguranță, sustenabilitate și digitalizare, 
cum ar fi Directiva 2004/54 privind 
cerințele minime de siguranță pentru 
tunelurile din Rețeaua rutieră 
transeuropeană; subliniază că, în acest 
scop, ar trebui garantate investiții 
suplimentare în adaptarea și întreținerea 
infrastructurii; subliniază că nicio 
simplificare a dispozițiilor și a cerințelor 
de reglementare pe parcursul 
procedurilor privind proiectele în cadrul 
revizuirii orientărilor TEN-T nu ar trebui 
să aducă atingere celor mai înalte 
standarde în materie de siguranță;

Or. en

Amendamentul 279
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța asigurării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 
cadrul TEN-T și solicită luarea de măsuri 
pentru a consolida și mai mult siguranța 
rutieră în conformitate cu „viziunea zero” 
și pentru a menține siguranța operațională 
de-a lungul ciclului de viață al 
infrastructurii vulnerabile;

11. subliniază importanța asigurării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 
cadrul TEN-T și solicită luarea de măsuri 
pentru a spori în continuare accesul la 
combustibilii alternativi, pentru a 
consolida și mai mult siguranța rutieră în 
conformitate cu „viziunea zero” și pentru a 
menține siguranța operațională de-a lungul 
ciclului de viață al infrastructurii 
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vulnerabile;

Or. es

Amendamentul 280
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța asigurării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 
cadrul TEN-T și solicită luarea de măsuri 
pentru a consolida și mai mult siguranța 
rutieră în conformitate cu „viziunea zero” 
și pentru a menține siguranța operațională 
de-a lungul ciclului de viață al 
infrastructurii vulnerabile;

11. subliniază importanța asigurării 
unei infrastructuri rutiere de calitate în 
cadrul TEN-T în întreaga Uniune și 
solicită luarea de măsuri pentru a consolida 
și mai mult siguranța rutieră în 
conformitate cu „viziunea zero” și pentru a 
menține siguranța operațională de-a lungul 
ciclului de viață al infrastructurii 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 281
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că anumite tronsoane 
certificate ale rețelei TEN-T, precum și 
ale rețelei de autostrăzi, ar trebui 
introduse și adaptate cu scopul de a 
respecta standardele minime de 
performanță pentru vehiculele 
automatizate și semiautomatizate și de a 
respecta performanța infrastructurii, 
incluzând vizibilitatea și starea semnelor 
de circulație, a indicatoarelor și a 
marcajelor rutiere; constată că ar putea fi 
nevoie de modernizarea și întreținerea 
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infrastructurii pentru a garanta că 
vehiculele automatizate și 
semiautomatizate funcționează în condiții 
de siguranță în orice situație sau în 
circumstanțe nefavorabile, ceea ce ar 
putea duce la îmbunătățirea siguranței 
vehiculelor convenționale și, prin urmare, 
ar putea oferi beneficii tuturor 
participanților la trafic;

Or. en

Amendamentul 282
Tomasz Piotr Poręba, Andor Deli, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Marian-Jean 
Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să abordeze 
necesitatea urgentă de a consolida 
rețeaua de infrastructură rutieră de-a 
lungul frontierei de est a UE, începând cu 
Lituania și trecând prin Polonia, 
Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și 
ajungând în Grecia; consideră că aceste 
eforturi ar trebui să se bazeze pe 
planificarea deja realizată de mult timp în 
cadrul proiectului Via Carpatia, referitor 
la care reprezentanții țărilor vizate au 
semnat o serie de declarații privind 
continuarea cooperării pentru dezvoltarea 
coridorului și modernizarea rutei; 
consideră că, odată cu construirea Via 
Carpatia, regiunile periferice ale UE vor 
avea posibilitatea unei dezvoltări 
accelerate și vor putea recupera mult mai 
repede decalajul față de regiunile 
dezvoltate ale Uniunii; subliniază că 
construirea rutei va stimula, de asemenea, 
investițiile și dezvoltarea întreprinderilor 
și va îmbunătăți securitatea UE în 
ansamblu; consideră că Via Carpatia 
trebuie să primească o alocare bugetară 
adecvată și solicită, prin urmare, ca 
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proiectul „Via Carpatia” să fie încorporat 
în rețeaua TEN-T centrală pentru a 
asigura o finanțare adecvată din partea 
UE;

Or. en

Amendamentul 283
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, 
permițând astfel o utilizare mai fluidă și 
mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor;

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
sustenabilă conectată în transportul urban 
și local al persoanelor și bunurilor; invită 
Comisia și statele membre să colaboreze 
îndeaproape cu regiunile și orașele pentru a 
consolida și a finaliza infrastructura 
relevantă „pe ultimul kilometru” care 
lipsește și conexiunile intermodale 
sustenabile în cadrul TEN-T, în special 
cele transfrontaliere, permițând astfel o 
utilizare mai fluidă și mai eficientă a 
infrastructurii și a serviciilor care previn 
congestionarea traficului și contribuie la 
obținerea în timp util a unui nivel zero de 
emisii;

Or. en

Amendamentul 284
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
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persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, 
permițând astfel o utilizare mai fluidă și 
mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor;

persoanelor și bunurilor; în acest sens, 
subliniază importanța luării în 
considerare a nevoilor participanților la 
traficul nemotorizat în proiectarea și 
construirea infrastructurii TEN-T și 
considerarea acestor nevoi drept 
prioritare în zonele urbane; invită Comisia 
și statele membre să colaboreze 
îndeaproape cu regiunile și orașele pentru a 
consolida infrastructura „pe ultimul 
kilometru” și conexiunile intermodale în 
cadrul TEN-T, permițând astfel o utilizare 
mai fluidă și mai eficientă a infrastructurii 
și a serviciilor;

Or. en

Amendamentul 285
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, 
permițând astfel o utilizare mai fluidă și 
mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor;

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban, rural și 
local al persoanelor și bunurilor; invită 
Comisia și statele membre să colaboreze 
îndeaproape cu regiunile și orașele pentru a 
consolida infrastructura „pe ultimul 
kilometru” și conexiunile intermodale în 
cadrul TEN-T, permițând astfel o utilizare 
mai fluidă, mai eficientă și mai sigură a 
infrastructurii și a serviciilor în zonele 
urbane și rurale; constată că orice fond 
destinat sprijinirii mobilității urbane și 
rurale ar trebui să respecte, de asemenea, 
standardele de siguranță și domeniul de 
aplicare stabilite în nou-adoptata 
Directivă 2019/1936 și să promoveze, în 
același timp, investițiile în transportul 
public, în piste pentru biciclete și în 
infrastructura pietonală;
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Or. en

Amendamentul 286
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, 
permițând astfel o utilizare mai fluidă și 
mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor;

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, 
permițând astfel o utilizare mai fluidă și 
mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor, și să ia în considerare pe 
deplin expertiza și cunoștințele acestora;

Or. en

Amendamentul 287
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, 
permițând astfel o utilizare mai fluidă și 
mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor;

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele, în special la nivel 
transfrontalier, pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, 
permițând astfel o utilizare mai fluidă și 
mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor;



AM\1213137RO.docx 153/217 PE657.319v01-00

RO

Or. de

Amendamentul 288
Giuseppe Ferrandino

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, 
permițând astfel o utilizare mai fluidă și 
mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor;

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile sustenabile feroviare și 
intermodale pentru pasageri în cadrul 
TEN-T, permițând astfel o utilizare mai 
fluidă și mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 289
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, 
permițând astfel o utilizare mai fluidă și 
mai eficientă a infrastructurii și a 
serviciilor;

12. atrage atenția asupra potențialului 
modurilor noi și active de mobilitate 
conectată în transportul urban și local al 
persoanelor și bunurilor; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze îndeaproape 
cu regiunile și orașele pentru a consolida 
infrastructura „pe ultimul kilometru” și 
conexiunile transfrontaliere intermodale în 
cadrul TEN-T, permițând astfel o utilizare 
mai fluidă și mai eficientă a infrastructurii 
și a serviciilor;
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Or. en

Amendamentul 290
Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg, Jutta Paulus, Ciarán Cuffe, Karima 
Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că infrastructura de 
ciclism poate oferi sinergii importante cu 
alte moduri de transport, în principal în 
nodurile urbane; încurajează statele 
membre să dezvolte în continuare piste 
interurbane pentru biciclete la nivel 
național și să coopereze pentru a asigura 
legăturile transfrontaliere necesare; 
subliniază că existența unei infrastructuri 
de ciclism de înaltă calitate și a unor 
cerințe solide de protejare a utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor constituie o 
condiție prealabilă pentru creșterea 
atractivității ciclismului și asigurarea 
siguranței rutiere; invită Comisia să 
elaboreze standarde minime de calitate 
pentru infrastructura de ciclism, eligibilă 
pentru finanțare în cadrul TEN-T;

Or. en

Amendamentul 291
Jutta Paulus

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază importanța tot mai 
mare a deplasării cu bicicleta atât în 
zonele urbane, cât și pe rutele 
interurbane; recomandă stabilirea unor 
standarde uniforme la nivelul UE pentru 
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infrastructura pentru biciclete; invită 
Comisia și statele membre să elaboreze un 
sistem comun de certificare, pentru a 
pune la dispoziția utilizatorilor informații 
cu privire la gradul de adecvare și 
calitatea pistelor pentru biciclete (stratul 
de uzură, pantele, separarea de traficul 
motorizat);

Or. de

Amendamentul 292
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. atrage atenția Comisiei cu privire 
la necesitatea de a asigura suficiente zone 
sigure de parcare pentru camioane de-a 
lungul coridoarelor TEN-T și, dacă este 
nevoie, de a le moderniza pe cele existente 
și de a înființa unele noi, cu scopul de a 
crește siguranța rutieră și bunăstarea 
lucrătorilor din domeniul transporturilor; 
subliniază că aceste zone de parcare 
sigure ar trebui să aibă acces la 
infrastructurile de încărcare și 
realimentare; invită Comisia să asigure 
suficiente resurse financiare și umane în 
acest scop;

Or. en

Amendamentul 293
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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12a. încurajează aplicarea fermă a 
principiului parteneriatului pentru a 
favoriza această participare la nivel 
regional și pentru a stimula implicarea 
agenților relevanți în proiect, prin crearea 
unor alianțe la nivel local și regional care 
să stimuleze executarea în termen a 
proiectelor. încurajează Comisia să 
colaboreze cu statele membre în ceea ce 
privește diseminarea la nivel local a unor 
concepte precum „valoarea adăugată 
europeană”, pentru a permite ca 
dezbaterea publică cu privire la aceste 
proiecte prioritare să depășească sfera 
locală, să includă și să disemineze activele 
economice și de mediu pe care le aduc 
aceste investiții, care asigură generarea 
unor noi servicii cu valoare adăugată 
ridicată și coeziunea;

Or. es

Amendamentul 294
Jakop G. Dalunde, Jutta Paulus, Anna Deparnay-Grunenberg, Ciarán Cuffe, Karima 
Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. solicită includerea rețelei de rute 
cicliste EuroVelo ca parte integrantă a 
TEN-T, și anume o prioritate separată, cu 
propriul coordonator, pe lângă rețelele 
existente pentru drumuri, căi ferate și căi 
navigabile interioare; solicită alocarea de 
fonduri MIE pentru continuarea 
realizării acestei rețele, incluzând o 
semnalizare standardizată adecvată;

Or. en

Amendamentul 295
Jakop G. Dalunde
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

13. reafirmă necesitatea realizării unui 
transfer modal cuprinzător de la 
transportul rutier la cel feroviar dacă se 
dorește ca obiectivele UE privind clima să 
fie îndeplinite în mod eficace; consideră că 
promovarea transferului modal și a unui 
transport feroviar eficient, în special în 
situațiile transfrontaliere, trebuie să fie o 
prioritate pentru TEN-T și ar trebui să se 
realizeze prin investiții suplimentare 
concrete care să consolideze capacitățile 
de transport feroviar, și anume 
contribuția la implementarea integrală a 
ERTMS, eliminarea barierelor și a 
restricțiilor de capacitate din rețea, 
aplicarea electrificării rapide, 
continuarea implementării conexiunilor 
feroviare internaționale, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității, 
stabilirea unor condiții de concurență 
echitabile pentru toate modurile de 
transport și optimizarea coridoarelor de 
transport feroviar de marfă în conformitate 
cu cererea; reamintește că întreprinderea 
comună Shift2Rail a fost înființată în 
acest scop și că este necesară o mai bună 
coordonare cu ERA pentru a acorda 
prioritate investițiilor în realizarea unui 
spațiu feroviar european unic; subliniază, 
în acest sens, că ERA ar trebui să joace 
un rol mai consistent decât cel de 
observator în consiliul de conducere al 
Shift2rail;

Or. en

Amendamentul 296
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
asigurarea unui acces echitabil și egal 
pentru operatorul feroviar la rețelele 
naționale, asigurarea interconectării și a 
interoperabilității și optimizarea 
coridoarelor de transport feroviar de marfă 
în conformitate cu cererea;

Or. en

Amendamentul 297
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
prin eliminarea barierelor rămase în rețea, 
asigurarea modernizării și finanțării 
materialului rulant și a infrastructurii de 
rețea cu scopul de a obține interconectare 
și interoperabilitate și optimizarea 
coridoarelor de transport feroviar de marfă 
în conformitate cu cererea;

Or. pt
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Amendamentul 298
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor și a mobilității în 
conformitate cu obiectivele de neutralitate 
climatică prevăzute de Pactul verde 
european; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, de călători și de mărfuri 
deopotrivă, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității, 
sprijinirea cercetării și a inovării și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

Or. en

Amendamentul 299
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 

13. reafirmă rolul esențial al 
îndeplinirii și al dezvoltării complete a 
celui de-al patrulea pachet feroviar pentru 
ca transportul feroviar să își utilizeze 
întregul potențial în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
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interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

Or. es

Amendamentul 300
Valter Flego

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor de reglementare, 
operaționale și tehnice din rețea, creșterea 
conectivității și dezvoltarea infrastructurii 
în acele regiuni unde este necesar; 
asigurarea interconectării și a 
interoperabilității și optimizarea 
coridoarelor de transport feroviar de marfă 
în conformitate cu cererea; în acest sens, 
îmbunătățirea infrastructurii feroviare 
este vitală pentru țările din estul și sud-
estul Europei;

Or. en

Amendamentul 301
Tom Berendsen, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, creșterea și 
optimizarea capacității infrastructurii, 
asigurarea interconectării și a 
interoperabilității și optimizarea 
coridoarelor de transport feroviar de marfă 
în conformitate cu cererea, în special în 
nodurile logistice, de exemplu în porturi și 
aeroporturi; îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate conectivității feroviare regionale 
transfrontaliere pentru a consolida 
transferul modal al transportului 
internațional de călători;

Or. en

Amendamentul 302
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea; solicită finanțarea unei foi de 
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parcurs pentru implementarea ERTMS pe 
coridoarele de transport feroviar de 
mărfuri printr-un proiect de interes 
european comun în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 303
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor și a restricțiilor de 
capacitate din rețea, extinderea 
electrificării rețelei feroviare, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

Or. en

Amendamentul 304
Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
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transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere și acolo unde lipsesc 
legături în cadrul tronsoanelor intens 
utilizate, trebuie să fie o prioritate pentru 
TEN-T și ar trebui să se realizeze prin 
implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

Or. sv

Amendamentul 305
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient, în special în situațiile 
transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate 
pentru TEN-T și ar trebui să se realizeze 
prin implementarea integrală a ERTMS, 
eliminarea barierelor din rețea, asigurarea 
interconectării și a interoperabilității și 
optimizarea coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
cererea;

13. reafirmă rolul esențial al 
transportului feroviar în decarbonizarea 
transporturilor; consideră că promovarea 
transferului modal și a unui transport 
feroviar eficient și combinat deopotrivă, în 
special în situațiile transfrontaliere, trebuie 
să fie o prioritate pentru TEN-T și ar trebui 
să se realizeze prin implementarea 
integrală a ERTMS, eliminarea barierelor 
din rețea, asigurarea interconectării și a 
interoperabilității și optimizarea 
coridoarelor de transport feroviar de marfă 
în conformitate cu cererea;

Or. en

Amendamentul 306
Barbara Thaler

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază, de asemenea, că 
diferitele sisteme feroviare, subvențiile 
care denaturează piața și reglementările 
naționale reprezintă obstacole în calea 
valorificării întregului potențial al 
transportului feroviar; solicită, prin 
urmare, măsuri care să asigure 
eliminarea treptată a reglementărilor 
birocratice și protecționiste în paralel cu 
dezvoltarea infrastructurii feroviare, 
precum și raportări anuale către 
Parlamentul European prin care să se 
documenteze progresele realizate;

Or. de

Amendamentul 307
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas, Maria 
Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că stabilitatea în 
materie de reglementare reprezintă un 
factor esențial pentru a debloca investițiile 
necesare provenite de la părțile interesate 
publice și private cu scopul de a respecta 
reperele pentru 2030 privind finalizarea 
rețelei centrale, în special în ceea ce 
privește implementarea ERTMS; solicită 
Comisiei să reducă la minimum 
modificările aduse specificațiilor tehnice 
de interoperabilitate în actualizarea lor 
din 2022 și să nu se mai efectueze nicio 
actualizare înainte de 20301a;
_________________
1a Specificațiile tehnice de 
interoperabilitate (STI) sunt actualizate, 
în medie, din patru în patru ani. În cazul 
ERTMS, această actualizare frecventă 
poate descuraja părțile interesate să 
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inițieze investiții. Următoarea actualizare 
a STI din 2022 ar trebui să se concentreze 
pe subiecte specifice și ar trebui să 
definească referința aplicabilă până în 
2030.

Or. en

Amendamentul 308
Giuseppe Ferrandino

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că dezvoltarea rețelelor 
TEN-T și intensificarea transferului 
modal necesită un angajament adecvat 
din partea statelor membre și a 
administrațiilor publice în punerea în 
aplicare a principiului „utilizatorul 
plătește/poluatorul plătește” și alocarea 
veniturilor din taxe rutiere, eliminarea 
treptată a tarifelor bazate pe timp și 
asigurarea internalizării costurilor 
externe în rețelele TEN-T. Prin urmare, 
invită Consiliul să sprijine un acord 
privind obiective de anvergură în timpul 
negocierilor pentru reformarea Directivei 
Eurovigneta, pentru a o adopta cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendamentul 309
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că infrastructura 
feroviară europeană trebuie să asigure o 
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capacitate suficientă atât pentru trenurile 
de marfă, cât și pentru cele de călători; 
subliniază că în special trenurile de 
noapte ar putea deveni o opțiune de 
transport internațional favorabilă climei 
și competitivă, asigurând în același timp o 
utilizare sporită a infrastructurii și, prin 
urmare, o rentabilitate mai mare a 
investițiilor;

Or. en

Amendamentul 310
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că dezvoltarea unor 
servicii de transport feroviar de călători 
de mare viteză și de înaltă calitate în 
cadrul rețelelor TEN-T centrale va 
reprezenta o prioritate ridicată în 
următorii ani, cu scopul de a crea o rețea 
amplă de conexiuni feroviare de mare 
viteză între toate orașele europene cu 
peste 500 000 de locuitori și de a crește 
substanțial competitivitatea modurilor 
sustenabile de transport terestru;

Or. en

Amendamentul 311
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. este convins că transportul 
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feroviar de mare viteză reprezintă o 
alternativă fezabilă și atractivă, care poate 
înlocui un număr semnificativ de zboruri 
pe distanțe scurte și de călătorii lungi cu 
mașina, jucând astfel un rol crucial în 
tranziția la un transport de călători 
sustenabil;

Or. en

Amendamentul 312
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. invită Comisia să adopte obiective 
obligatorii pentru un transfer modal al 
transporturilor în Europa, în conformitate 
cu obiectivele Legii europene a climei; 
subliniază că aceste obiective ar trebui să 
ghideze actualizarea și stabilirea de 
priorități în implementarea TEN-T;

Or. en

Amendamentul 313
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 13 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13d. subliniază că implementarea 
integrală a ERTMS reprezintă o condiție 
prealabilă pentru un sistem european de 
transport feroviar competitiv și eficient și 
pentru un spațiu feroviar unic european 
autentic; prin urmare, invită Comisia să 
adopte în mod regulat obiective periodice 
obligatorii pentru implementarea 
ERTMS, pentru a finaliza introducerea 
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acestuia în rețeaua TEN-T centrală care 
urmează să fie realizată până în 2030; 
reamintește că ERTMS este eligibil pentru 
finanțare din MIE și că, potrivit Curții de 
Conturi Europene, ERA ar trebui să 
primească competențele și resursele 
necesare pentru a acționa ca autoritate de 
sistem eficientă și eficace și pentru a-și 
îndeplini rolul și responsabilitățile sporite 
cu privire la ERTMS în cadrul celui de-al 
patrulea pachet feroviar1d;
_________________
1d 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_RO.
pdf

Or. en

Amendamentul 314
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 13 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13e. consideră că criteriile rețelei 
centrale pentru transportul feroviar ar 
trebui cel puțin menținute, oferindu-se în 
același timp specificații pentru definițiile 
și interpretarea procedurilor care să 
permită interoperabilitatea acestora; 
atrage atenția asupra lipsei unui gabarit 
armonizat de încărcare din actualul 
Regulament TEN-T;

Or. en

Amendamentul 315
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 13 f (nou)

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_RO.pdf
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13f. subliniază că proiectele de 
îmbunătățire a accesibilității, în special 
pentru persoanele cu dizabilități și 
persoanele în vârstă, și punerea în 
aplicare și asigurarea conformității cu 
normele UE existente privind 
accesibilitatea infrastructurii de transport, 
în special în sectorul feroviar1a, ar trebui 
să fie prioritare;
_________________
1a Regulamentul 1300/2014 (STI-PMR) 
pentru sectorul feroviar. 

Or. en

Amendamentul 316
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța 
transportului pe căi navigabile interioare 
ca mod de transport durabil și necesitatea 
de a asigura capacitatea, calitatea și 
navigabilitatea bună a căilor navigabile, 
precum și legăturile fluide între porturile 
centrale și cele globale, pe de o parte, și 
rețelele feroviare și rutiere, pe de altă 
parte; solicită să se ia măsuri pentru a 
facilita adoptarea unor soluții inovatoare și 
sustenabile în acest sector;

14. subliniază contribuția adusă de 
transportul pe căi navigabile interioare la 
decarbonizare; consideră că este prioritar 
să se asigure capacitatea, o infrastructură 
de înaltă calitate care să fie rezistentă la 
schimbările climatice și adaptată 
exigențelor viitorului și o bună 
navigabilitate a căilor navigabile pentru 
transportul pe distanțe lungi și scurte; 
solicită implementarea transfrontalieră 
armonizată a serviciilor de informații 
fluviale (RIS) și să se ia măsuri pentru a 
facilita adoptarea unor soluții inovatoare și 
sustenabile în acest sector;

Or. nl

Amendamentul 317
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Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; 
solicită să se ia măsuri pentru a facilita 
adoptarea unor soluții inovatoare și 
sustenabile în acest sector;

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil care decarbonizează 
transporturile și necesitatea de a asigura o 
infrastructură de înaltă capacitate, 
rezilientă la efectele schimbărilor 
climatice și adaptată exigențelor viitorului 
și navigabilitatea bună a căilor navigabile, 
precum și legăturile fluide între porturi și 
rețelele feroviare și rutiere pentru 
transportul pe distanțe scurte și lungi; 
solicită să se ia măsuri pentru a facilita 
adoptarea unor soluții inovatoare și 
sustenabile în acest sector;

 

Or. en

Amendamentul 318
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector;

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil care susține contribuția 
sectorului transporturilor la 
angajamentele UE în materie de 
decarbonizare; subliniază că necesitatea 
de a asigura capacitatea, o infrastructură 
de calitate adaptată exigențelor viitorului 
și navigabilitatea bună a căilor navigabile 
pentru transportul pe distanțe scurte și 
lungi trebuie să constituie o prioritate; 
subliniază importanța asigurării unor 
legături fluide între porturile centrale și 
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cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; 
subliniază valoarea potențială a 
proiectelor TEN-T în ceea ce privește 
creșterea procentului reprezentat de 
transportul de mărfuri fluvial și maritim 
pe distanțe scurte din UE, astfel cum se 
prevede în Pactul verde european; solicită 
să se ia măsuri pentru a asigura 
implementarea transfrontalieră 
armonizată a sistemului de informații 
privind râurile (RIS) și pentru a facilita 
adoptarea unor soluții inovatoare și 
sustenabile în acest sector, integrând în 
același timp măsurile de atenuare a 
schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea;

Or. en

Amendamentul 319
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector;

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, în special în 
contextul schimbărilor climatice; 
recunoaște rolul important al porturilor în 
rețeaua centrală și globală ca noduri 
strategice; solicită Comisiei să asigure 
legături fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector;

Or. en
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Amendamentul 320
Kosma Złotowski

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector;

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile interioare și 
maritime centrale și cele globale, pe de o 
parte, și rețelele feroviare și rutiere, pe de 
altă parte, luând în considerare creșterea 
multimodalității sectorului 
transporturilor; solicită să se ia măsuri 
pentru a facilita adoptarea unor soluții 
inovatoare și sustenabile în acest sector;

Or. en

Amendamentul 321
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector;

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector; solicită finanțarea unei foi de 
parcurs privind dezvoltarea căilor 
navigabile interioare printr-un proiect de 
interes european comun în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență;
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Or. en

Amendamentul 322
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector;

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector, cum ar fi asigurarea unei 
infrastructuri de încărcare suficiente 
pentru feriboturile electrice;

Or. en

Amendamentul 323
Tom Berendsen, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector;

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, fiabilitatea, calitatea și 
navigabilitatea bună a căilor navigabile 
adaptate la exigențele viitorului, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
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acest sector;

Or. en

Amendamentul 324
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector;

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare, eficiente și 
sustenabile în acest sector;

Or. en

Amendamentul 325
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța transportului 
pe căi navigabile interioare ca mod de 
transport durabil și necesitatea de a asigura 
capacitatea, calitatea și navigabilitatea 
bună a căilor navigabile, precum și 
legăturile fluide între porturile centrale și 
cele globale, pe de o parte, și rețelele 
feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită 
să se ia măsuri pentru a facilita adoptarea 

14. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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unor soluții inovatoare și sustenabile în 
acest sector;

Or. en

Amendamentul 326
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază necesitatea de a 
promova și de a investi în continuare în 
moduri de transport ecologice. În special, 
constată nevoia de a extinde rețeaua 
centrală la căile navigabile majore de 
importanță internațională, cum ar fi E 30, 
pentru a permite statelor membre ale UE 
semnatare ale convenției AGN să 
realizeze investiții suplimentare prin care 
să îndeplinească obiectivele Pactului 
verde european;

Or. en

Amendamentul 327
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea 
porturilor maritime și conectarea acestora 

15. subliniază importanța dimensiunii 
maritime, inclusiv a autostrăzilor 
maritime, ca parte integrantă a TEN-T; 
subliniază rolul central pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate nu 
doar pentru comerțul internațional, ci și 
pentru comerțul intra-UE; consideră că 
scopul pilonului privind autostrăzile 
maritime este de a facilita legăturile și 
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la hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

serviciile sustenabile și inteligente de 
transport maritim pe distanțe scurte, 
conectându-le fără întreruperi cu 
transportul terestru; subliniază rolul 
important al transportului maritim pe 
distanțe scurte în realizarea obiectivelor 
transferului modal de reducere a 
congestionării și a emisiilor provenite din 
transporturi; subliniază nevoia de a 
promova dezvoltarea, sprijinul și 
introducerea unor combustibili ecologici și 
alternativi, sub rezerva unei evaluări de 
impact, și a unor soluții de eficiență 
energetică pentru transportul maritim; 
subliniază necesitatea de a spori reziliența 
la schimbările climatice ca prioritate 
pentru sectorul transportului pe apă;

Or. en

Amendamentul 328
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea 
porturilor maritime și conectarea acestora 
la hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

15. subliniază rolul esențial pe care îl 
joacă legăturile maritime nu doar pentru 
comerțul internațional, ci și pentru 
comerțul intra-UE; consideră că pilonul 
privind autostrăzile maritime este esențial 
pentru a facilita legăturile și serviciile 
sustenabile și inteligente de transport 
maritim pe distanțe scurte, conectându-le 
fără întreruperi cu transportul terestru; 
subliniază rolul vital al transportului 
maritim pe distanțe scurte în realizarea 
obiectivelor transferului modal, precum și 
în reducerea congestionării și a emisiilor 
provenite din transporturi; subliniază 
nevoia de a promova dezvoltarea și 
introducerea unor combustibili ecologici și 
alternativi, sub rezerva unei evaluări de 
impact, și a unor soluții de eficiență 
energetică pentru transportul maritim; 
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constată că este necesar să se sprijine în 
continuare dezvoltarea în curs a 
diferitelor tehnologii curate prin 
stimularea cercetării, eliminarea 
barierelor financiare și nefinanciare de 
utilizare și consolidarea coordonării între 
părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 329
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea 
porturilor maritime și conectarea acestora 
la hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

15. subliniază rolul important pe care îl 
joacă legăturile maritime nu doar pentru 
comerțul internațional, ci și pentru 
comerțul intra-UE; consideră că pilonul 
privind autostrăzile maritime este esențial 
pentru a facilita legăturile și serviciile 
sustenabile și inteligente de transport 
maritim pe distanțe scurte, conectându-le 
fără întreruperi cu transportul terestru; 
subliniază rolul important al 
transportului maritim pe distanțe scurte în 
realizarea obiectivelor transferului modal 
pentru a reduce congestionarea și emisiile 
provenite din transporturi; subliniază 
nevoia de a promova dezvoltarea, 
susținerea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim; consideră că politica 
ar trebui să vizeze însoțirea dezvoltării în 
curs a diferitelor tehnologii curate prin 
stimularea cercetării, eliminarea 
barierelor financiare și nefinanciare de 
utilizare și consolidarea coordonării între 
diferitele părți interesate; subliniază 
necesitatea ca reziliența la schimbările 
climatice să fie o prioritate pentru 
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sectorul transportului pe apă;

Or. en

Amendamentul 330
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intra-UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile sustenabile și 
inteligente de transport maritim pe 
distanțe scurte, conectându-le fără 
întreruperi cu transportul terestru feroviar 
și rutier; subliniază rolul important al 
transportului maritim pe distanțe scurte în 
realizarea obiectivelor transferului modal, 
de a reduce congestionarea și emisiile 
provenite din transporturi, de a facilita 
cooperarea porturilor maritime și 
conectarea acestora la hinterland, precum 
și de a promova dezvoltarea și introducerea 
unor combustibili ecologici și alternativi, 
sub rezerva unei evaluări de impact, și a 
unor soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

Or. en

Amendamentul 331
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

15. subliniază importanța dimensiunii 
maritime și a rolului pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE ca 
parte integrantă a rețelei TEN-T; 
subliniază că pilonul privind autostrăzile 
maritime este esențial pentru a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, pentru a facilita cooperarea 
porturilor maritime și conectarea acestora 
la hinterland, precum și pentru a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

Or. en

Amendamentul 332
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
feroviar, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici, alternativi, bazați 
în totalitate pe surse regenerabile de 
energie și sustenabili, sub rezerva unei 
evaluări de impact, precum și a unor soluții 
de eficiență energetică pentru transportul 
maritim cu zero emisii;

Or. en
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Amendamentul 333
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

15. subliniază importanța dimensiunii 
maritime ca parte integrantă a rețelei 
TEN-T și depune eforturi pentru a se 
asigura că legăturile maritime sunt tratate 
în mod egal cu legăturile terestre; 
subliniază rolul pe care îl joacă legăturile 
maritime de înaltă calitate în comerțul 
internațional și intern al UE și recunoaște 
rolul crucial al autostrăzilor maritime și 
al transportului maritim pe distanțe scurte 
ca moduri de transport sustenabile în 
acest context; consideră că scopul 
pilonului privind autostrăzile maritime este 
de a facilita legăturile și serviciile pe 
distanțe scurte ca soluții complementare la 
transportul terestru, de a facilita cooperarea 
porturilor maritime și conectarea acestora 
la hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

Or. nl

Amendamentul 334
Valter Flego

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
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consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

subliniază că porturile din nordul 
Adriaticii trebuie să își consolideze 
cooperarea prin coordonare regională 
pentru promovarea comună a fluxurilor 
de trafic în cazul comerțului maritim; în 
acest sens, invită Comisia să asigure un 
statut egal pentru toate porturile din 
nordul Adriaticii; consideră că scopul 
pilonului privind autostrăzile maritime este 
de a facilita legăturile și serviciile pe 
distanțe scurte ca soluții complementare la 
transportul terestru, de a facilita cooperarea 
porturilor maritime și conectarea acestora 
la hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

Or. en

Amendamentul 335
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE și în 
coeziunea teritorială a regiunilor 
insulare; consideră că scopul pilonului 
privind autostrăzile maritime este de a 
facilita legăturile și serviciile pe distanțe 
scurte ca soluții complementare la 
transportul terestru, de a facilita cooperarea 
porturilor maritime și conectarea acestora 
la hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, în 
conformitate cu obiectivele climatice ale 
Uniunii, și a unor soluții de eficiență 
energetică pentru transportul maritim;
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Or. en

Amendamentul 336
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a îmbunătăți conectivitatea 
insulelor, de a facilita cooperarea 
porturilor maritime și conectarea acestora 
la hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, în 
conformitate cu obiectivele climatice ale 
Uniunii, și a unor soluții de eficiență 
energetică pentru transportul maritim;

Or. en

Amendamentul 337
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
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maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

maritime și conectarea acestora la 
hinterland și la regiunile ultraperiferice, 
precum și de a promova dezvoltarea și 
introducerea unor combustibili ecologici și 
alternativi, sub rezerva unei evaluări de 
impact, și a unor soluții de eficiență 
energetică pentru transportul maritim;

Or. pt

Amendamentul 338
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

15. subliniază rolul pe care îl joacă 
legăturile maritime de înaltă calitate nu 
doar pentru comerțul internațional, ci și 
pentru comerțul intra-UE; consideră că 
scopul pilonului privind autostrăzile 
maritime este de a facilita legăturile și 
serviciile pe distanțe scurte ca soluții 
complementare la transportul terestru, de a 
facilita cooperarea porturilor maritime și 
conectarea acestora la hinterland, precum 
și de a promova dezvoltarea și introducerea 
unor combustibili ecologici și alternativi, 
sub rezerva unei evaluări de impact, și a 
unor soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

Or. en

Amendamentul 339
Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul pe care îl joacă 15. subliniază rolul pe care îl joacă 
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legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim;

legăturile maritime de înaltă calitate în 
comerțul internațional și intern al UE; 
consideră că scopul pilonului privind 
autostrăzile maritime este de a facilita 
legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca 
soluții complementare la transportul 
terestru, de a facilita cooperarea porturilor 
maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova 
dezvoltarea și introducerea unor 
combustibili ecologici și alternativi, sub 
rezerva unei evaluări de impact, și a unor 
soluții de eficiență energetică pentru 
transportul maritim; invită Comisia, prin 
urmare, să analizeze care puncte finale 
ale coridoarelor centrale ar trebui să fie 
disponibile pe mare pentru a fi conectate 
cu un alt coridor central, cu scopul de a 
crește posibilitatea de cofinanțare pentru 
proiecte importante de infrastructură care 
vizează legături de transport maritim 
intens utilizate și de a actualiza hărțile 
TEN-T în conformitate cu concluziile 
analizei respective;

Or. sv

Amendamentul 340
Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază potențialul ca emisiile 
industriei transportului maritim să fie 
reduse semnificativ prin intermediul 
investițiilor în infrastructura portuară 
care să sprijine utilizarea combustibililor 
alternativi și tranziția către încărcarea 
bateriei în timpul în care navele se află în 
locul de staționare; subliniază că ar trebui 
să se acorde o prioritate specială unor 
astfel de investiții și că Comisia ar trebui 
să pună la dispoziție instrumente 
financiare relevante ecologice și 
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favorabile climei în acest scop;

Or. sv

Amendamentul 341
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază necesitatea ca viitoarea 
TEN-T să recunoască natura strategică a 
porturilor europene, care se află la 
intersecția lanțurilor logistice de 
aprovizionare, conectând diferite forme de 
infrastructură în beneficiul transportului 
de marfă și de călători; ia act de 
transformarea progresivă a porturilor atât 
în noduri energetice, cât și în noduri 
digitale, fapt care prezintă un potențial 
social și economic ridicat pentru cetățenii 
UE care locuiesc în zone costiere și 
insulare; solicită TEN-T să faciliteze 
proiectele menite să crească sinergiile 
între transporturi, energie și 
infrastructura digitală în interiorul 
porturilor;

Or. en

Amendamentul 342
Deirdre Clune

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. îndeamnă Comisia să recunoască 
rolul mai amplu al porturilor, pe lângă 
funcțiile pur de transport, în special în 
ceea ce privește potențialul lor de a 
contribui la decarbonizarea economiei în 
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ansamblu, de exemplu prin exploatarea 
oportunităților eoliene terestre și offshore 
de pe coasta atlantică a Europei, care ar 
putea beneficia de o mai bună 
recunoaștere în cadrul politicii TEN-T;

Or. en

Amendamentul 343
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază rolul vital al porturilor 
maritime ca noduri strategice ale rețelei 
de transport, conectând transportul 
maritim pe distanțe scurte și lungi cu 
transportul feroviar, rutier, pe căi 
navigabile interioare și conducte; 
subliniază dimensiunea transfrontalieră a 
porturilor maritime și subliniază că 
porturile nu sunt doar o componentă a 
transportului maritim, ci clustere care 
reunesc toate modurile de transport, 
energia, industria și economia albastră; 
constată dezvoltarea sporită a cooperării 
și a creării de clustere portuare;

Or. en

Amendamentul 344
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța porturilor 
maritime și interioare ca noduri strategice 
ale rețelei de transport, care leagă 
transportul maritim pe distanțe lungi și 
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scurte și hinterlandul cu transportul 
feroviar, rutier, pe căi navigabile 
interioare și conducte; subliniază că 
porturile nu sunt doar o componentă a 
transportului maritim, ci clustere care 
reunesc toate modurile de transport și 
beneficiază de o poziționare ideală pentru 
a facilita utilizarea energiei durabile (cum 
ar fi energia din surse regenerabile și 
hidrogenul verde), industria sustenabilă 
inovatoare și economia circulară și 
albastră și recunoaște dezvoltarea sporită 
a cooperării și a creării de clustere 
portuare;

Or. en

Amendamentul 345
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța porturilor 
maritime ca noduri strategice și 
multimodale ale TEN-T; constată 
dimensiunea transfrontalieră a porturilor 
maritime; subliniază rolul porturilor de 
clustere care reunesc toate modurile de 
transport, energia, industria și economia 
albastră; recunoaște dezvoltarea sporită a 
cooperării și a creării de clustere 
portuare;

Or. en

Amendamentul 346
Kosma Złotowski

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că transportul maritim 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon ar 
trebui să joace un rol mai important în 
reechilibrarea sistemului de transport al 
UE; subliniază că trebuie continuate 
activitățile de investiții în infrastructura 
portuară modernă și că ar trebui urmărită 
dezvoltarea transportului multimodal 
bazat pe porturile maritime;

Or. en

Amendamentul 347
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că cerințele privind 
autostrăzile maritime din Regulamentul 
TEN-T exclud legăturile naționale 
maritime pe distanțe scurte; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să simplifice aceste 
cerințe, pentru a plasa legăturile maritime 
într-o poziție de egalitate cu cele terestre;

Or. en

Amendamentul 348
Deirdre Clune

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. consideră că atât autostrăzile 
maritime, cât și criteriile de eligibilitate 
pentru finanțare pot fi mai bine definite și 
simplificate, pentru a permite accesul mai 
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multor porturi din rețeaua globală la 
sprijin financiar din partea UE; 
subliniază că sprijinul constant acordat de 
UE pentru proiectele de investiții în 
transporturi este esențial pentru 
conectivitatea regională, în special în 
cazul regiunilor periferice;

Or. en

Amendamentul 349
Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază cât de important este să 
se acorde prioritate unei accesibilități 
îmbunătățite la porturile TEN-T pentru 
cele mai mari nave, inclusiv prin 
intermediul unor măsuri de dragare 
continuă, de adâncire a canalelor și al 
altor măsuri de consolidare a 
capacităților, ca un mod de stimulare a 
competitivității UE, menținând rolul 
Uniunii în comerțul mondial și reducând 
emisiile provenite din transportul maritim.

Or. sv

Amendamentul 350
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian 
este esențial pentru conectarea UE la 
nivel mondial și intern, inclusiv a 
regiunilor sale periferice; consideră că 
TEN-T este un instrument important 

eliminat
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pentru accelerarea utilizării 
combustibililor alternativi în acest sector, 
asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

Or. en

Amendamentul 351
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

16. subliniază că transportul aerian și 
infrastructurile sale, cum ar fi 
aeroporturile, sunt esențiale pentru 
conectarea UE la nivel mondial și intern, 
inclusiv a regiunilor sale periferice și 
insulare, și pentru asigurarea 
multimodalității, adică a 
interoperabilității, în special cu 
transportul feroviar, precum și pentru 
crearea de sinergii între agențiile conexe 
ale UE; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală; consideră că dezvoltarea în 
continuare a inițiativei Cerul unic 
european II+ este vitală pentru a realiza o 
conectivitate mai eficientă și mai 
sustenabilă a infrastructurilor; 
reamintește că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a pus în evidență 
valoarea transportului aerian pentru 
economie, precum și pentru conectivitatea 
pasagerilor și a produselor, și, prin 
urmare, necesitatea de a asigura 
reziliența acestui sector în fața unor noi 
riscuri și situații de criză;

Or. en
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Amendamentul 352
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern pe distanțe lungi, 
inclusiv a regiunilor sale periferice; 
subliniază impactul problematic pe care 
sectorul aviației îl are asupra mediului și 
a climei și consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
tranziției sustenabile, printre altele prin 
utilizarea combustibililor alternativi în 
acest sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

Or. en

Amendamentul 353
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, în special a regiunilor 
sale periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi, 
precum și a infrastructurii de încărcare și 
realimentare a acestora, în sectorul 
aviației, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;
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Or. en

Amendamentul 354
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru sectorul turismului din 
UE, pentru conectarea UE la nivel mondial 
și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice, insulare și ultraperiferice; 
consideră că TEN-T este un instrument 
important pentru accelerarea utilizării 
combustibililor alternativi în acest sector, 
asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

Or. es

Amendamentul 355
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală; consideră că, în acest scop, 
realizarea în întregime a cerului unic 
european are un caracter urgent;

Or. es
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Amendamentul 356
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice, rurale, montane și 
ultraperiferice; consideră că TEN-T este 
un instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

Or. en

Amendamentul 357
Sara Cerdas

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și european, inclusiv a regiunilor 
sale periferice, ultraperiferice și insulare; 
consideră că TEN-T este un instrument 
important pentru accelerarea utilizării 
combustibililor alternativi în acest sector, 
asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

Or. pt

Amendamentul 358
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Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice și slab populate; consideră că 
TEN-T este un instrument important pentru 
accelerarea utilizării combustibililor 
alternativi în acest sector, asigurând 
capacitatea necesară aeroporturilor din 
rețeaua centrală și globală;

Or. en

Amendamentul 359
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice; consideră că TEN-T este un 
instrument important pentru accelerarea 
utilizării combustibililor alternativi în acest 
sector, asigurând capacitatea necesară 
aeroporturilor din rețeaua centrală și 
globală;

16. subliniază că transportul aerian este 
esențial pentru conectarea UE la nivel 
mondial și intern, inclusiv a regiunilor sale 
periferice și ultraperiferice; consideră că 
TEN-T este un instrument important pentru 
accelerarea utilizării combustibililor 
alternativi în acest sector, asigurând 
capacitatea necesară aeroporturilor din 
rețeaua centrală și globală;

Or. pt

Amendamentul 360
Sara Cerdas

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază nevoile specifice ale 
regiunilor ultraperiferice care, având în 
vedere situarea lor geografică, necesită o 
atenție sporită din partea diferitelor state 
membre; îndeamnă statele membre să 
optimizeze soluțiile de transport la diferite 
niveluri (aerian și maritim), cu scopul de 
a aborda insularitatea și de a optimiza 
fluxurile de pasageri și de mărfuri, 
încurajând astfel dezvoltarea economică a 
acestor regiuni;

Or. pt

Amendamentul 361
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. Turismul
invită Comisia să exploreze posibilele 
sinergii cu EuroVélo și cu cele 16 
coridoare ale sale, în special prin 
majorarea sprijinului financiar, pentru a 
promova cicloturismul (turismul local și 
ecologic) în Europa;

Or. en

Amendamentul 362
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că și conductele 
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funcționează ca un mod de transport 
sustenabil și că acestea sunt esențiale 
pentru implementarea tehnologiilor 
inovatoare bazate pe decarbonizare; 
solicită, prin urmare, ca rețeaua TEN-T 
să includă și conductele;

Or. nl

Amendamentul 363
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. recunoaște că conductele nu ar 
trebui să fie considerate doar 
infrastructură energetică, ci și un mod de 
transport sustenabil, și că ele ar trebui să 
facă parte din rețeaua de infrastructură 
de transport; conductele sunt folosite 
pentru a conecta industriile, pentru a 
asigura conexiunea între clustere 
industriale și utilizatori, pot juca un rol 
crucial în transportul anumitor produse 
(cum ar fi substanțe chimice și 
combustibili) și sunt vitale pentru 
implementarea anumitor tehnologii de 
decarbonizare (cum ar fi captarea și 
stocarea dioxidului de carbon);

Or. en

Amendamentul 364
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că principalele noduri 
ale TEN-T dețin un rol strategic în 
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interiorul Uniunii, iar Uniunea 
cooperează cu statele membre pentru a 
proteja rolul principalelor noduri TEN-T, 
în special în fața oricărei strategii 
financiare și economice agresive puse în 
aplicare de țări terțe;

Or. en

Amendamentul 365
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța creșterii 
sinergiilor între rețelele transeuropene în 
domeniul transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor;

Or. en

Amendamentul 366
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că este important să se 
realizeze evaluări ale impactului asupra 
mediului și climei înainte de construirea 
unor infrastructuri noi; menționează că 
aceste evaluări trebuie să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
infrastructurilor, în special faza de 
construcție; subliniază că, în cazul unui 
rezultat negativ, trebuie luate în 
considerare alternativele, în special 
renovarea infrastructurilor existente;

Or. fr
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Amendamentul 367
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă Comisia să elaboreze un 
plan de acțiune obligatoriu la nivelul 
rețelei centrale a Uniunii, condus de 
Comisie și aprobat în prealabil de 
Parlament; consideră că planul de 
acțiune respectiv ar trebui să ia în 
considerare măsurile care trebuie puse în 
aplicare pe calea ferată și pe căile 
navigabile interioare, atât în ceea ce 
privește infrastructura, cât și exploatarea; 
consideră că un punct-cheie este 
identificarea unui număr limitat de 
noduri socioeconomice strategice ale 
rețelei centrale cu clusterele 
corespunzătoare de terminale intermodale 
principale (terminale strategice) legate în 
mod corespunzător la terminalele 
intermediare și locale prin rute feroviare 
și navigabile adecvate;

Or. en

Amendamentul 368
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia, 
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Alessandro Panza

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. Rețeaua centrală și globală
invită Comisia să accelereze finalizarea 
proiectelor strategice transfrontaliere, 
cum ar fi legătura feroviară Torino-Lion 
și tunelul Brenner, pentru a asigura o 
conectivitate sporită de-a lungul 
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întregului coridor TEN-T; subliniază 
importanța finalizării proiectelor care 
asigură un acces uniform la tunelurile de 
bază; subliniază că proiectele în curs din 
cadrul macroregiunilor alpine (Strategia 
UE pentru regiunea alpină) și adriatico-
ionice (Strategia UE pentru regiunea 
Mării Adriatice și a Mării Ionice) trebuie 
să fie realizate în mod eficace și în timp 
util și că statele membre ar trebui să 
acorde o prioritate ridicată realizării 
proiectelor conexe;

Or. en

Amendamentul 369
Sara Cerdas

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. îndeamnă statele membre să 
colaboreze cu guvernele regiunilor 
ultraperiferice pentru a dezvolta modele 
de transport (aerian și maritim) care să 
răspundă nevoilor cetățenilor și ale 
întreprinderilor; subliniază importanța 
utilizării unor modele de transport 
competitive; atrage atenția asupra 
necesității de a stabili prețuri competitive 
pentru transportul către și dinspre 
regiunile ultraperiferice, cu scopul de a 
aborda insularitatea acestora, dar și 
sezonalitatea care afectează în mod 
normal aceste regiuni;

Or. pt

Amendamentul 370
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază importanța porturilor 
maritime ca noduri strategice ale rețelei 
de transport, care leagă transportul 
maritim pe distanțe lungi și scurte cu 
transportul feroviar, rutier, pe căi 
navigabile interioare și conducte; 
constată dimensiunea transfrontalieră a 
porturilor maritime; subliniază că 
porturile nu sunt doar o componentă a 
transportului maritim, ci clustere care 
reunesc toate modurile de transport, 
energia, industria și economia albastră; 
recunoaște dezvoltarea sporită a 
cooperării și a creării de clustere 
portuare;

Or. en

Amendamentul 371
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia, 
Vincenzo Sofo

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. regretă absența îmbunătățirilor 
legate de lipsa unei legături între Ancona 
și Bari pe coridorul scandinav-
mediteraneean; invită Comisia să asigure 
includerea acestui tronson în viitoarea 
revizuire a rețelei TEN-T, asigurând în 
același timp modernizarea infrastructurii 
și multiplicarea legăturilor către nodurile 
existente;

Or. en

Amendamentul 372
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Vincenzo Sofo, 
Francesca Donato
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16e. subliniază importanța realizării 
unor proiecte strategice, cum ar fi podul 
de legătură între insula Sicilia și restul 
Italiei („Ponte sullo stretto di Messina”), 
în cadrul coridorului scandinav-
mediteraneean; subliniază că acest 
proiect ar avea o valoare adăugată 
europeană importantă pentru întreaga 
zonă sudică a UE și ar oferi un impuls 
economic regiunii, cu o creștere a 
coeziunii și beneficii sociale și economice 
pentru toți cetățenii și activitățile din 
Marea Mediterană; invită Comisia să 
includă acest proiect în viitoarea revizuire 
a rețelei TEN-T;

Or. en

Amendamentul 373
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Paolo Borchia, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 16 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16f. invită Comisia să consolideze 
conectivitatea dintre diferite coridoare 
TEN-T, în special între coridoarele 
mediteraneean, Rin-alpin și scandinav-
mediteraneean; invită Comisia să asigure 
finalizarea și actualizarea proiectelor 
importante având ca obiect legăturile care 
în prezent lipsesc din rețeaua TEN-T, cum 
ar fi „Terzo Valico” și „Pontremolese”; 
invită Comisia să accelereze finalizarea 
proiectelor, inclusiv conexiunea pe 
ultimul kilometru cu principalele noduri, 
cum ar fi infrastructura de acces la portul 
Genova din Italia;
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Or. en

Amendamentul 374
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T 
a unor legături de transport strânse cu 
țările terțe și a continuării integrării 
Balcanilor de Vest; consideră că este 
oportun să se extindă conexiunile sale de 
transport TEN-T la țările candidate, la 
țările din sudul Mediteranei și din 
Parteneriatul estic, precum și la Asia, pe 
baza standardelor UE și a principiului 
reciprocității; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită frontierelor europene și 
să monitorizeze impactul retragerii 
Regatului Unit asupra regiunilor de 
frontieră;

17. subliniază importanța protejării 
intereselor statelor membre în abordarea 
relației cu țările din vecinătatea UE, 
inclusiv cu țările din Balcanii de Vest, în 
contextul rețelei TEN-T; consideră că este 
oportun să se extindă conexiunile sale de 
transport TEN-T la țările candidate, la 
țările din sudul Mediteranei și din 
Parteneriatul estic, precum și la Asia, pe 
baza standardelor UE și a asigurării 
reciprocității; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită frontierelor Uniunii și să 
monitorizeze impactul retragerii Regatului 
Unit asupra regiunilor de frontieră;

Or. en

Amendamentul 375
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 

17. subliniază necesitatea de a 
promova o mai bună conectivitate a 
zonelor periferice ale UE; subliniază 
valoarea strategică pentru UE a menținerii 
în cadrul TEN-T a unor legături de 
transport strânse cu țările terțe și a 
continuării integrării Balcanilor de Vest; 
consideră că este oportun să se extindă 
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precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

conexiunile sale de transport TEN-T la 
țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

Or. en

Amendamentul 376
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport 
TEN-T la țările candidate, la țările din 
sudul Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

17. subliniază că luarea în considerare 
a valorii strategice incontestabile pe care 
o au pentru UE menținerea în cadrul TEN-
T a unor legături de transport strânse cu 
țările terțe și continuarea integrării 
Balcanilor de Vest are sens numai în cazul 
în care rețeaua centrală TEN-T este 
finalizată la timp; consideră că, după 
atingerea acestui obiectiv, poate fi luată în 
considerare realizarea unor acțiuni în 
acest sens și chiar extinderea 
conexiunilor de transport TEN-T la țările 
candidate, la țările din sudul Mediteranei și 
din Parteneriatul estic, precum și la Asia, 
pe baza standardelor UE și a principiului 
reciprocității; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită frontierelor europene și să 
monitorizeze impactul retragerii Regatului 
Unit asupra regiunilor de frontieră;

Or. es

Amendamentul 377
Jens Gieseke
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității;

Or. en

Amendamentul 378
Andor Deli

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest și invită, prin urmare, Comisia să 
ia în considerare numirea unui 
coordonator special pentru țările 
candidate; subliniază importanța 
implicării directe și active a țărilor 
candidate și a altor părți interesate în 
procesul de revizuire, în special prin 
intermediul Comunității transporturilor 
între UE și Balcanii de Vest; consideră că 
este oportun să se extindă conexiunile sale 
de transport TEN-T la țările candidate, la 
țările din sudul Mediteranei și din 
Parteneriatul estic, precum și la Asia, pe 
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baza standardelor UE și a principiului 
reciprocității; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită frontierelor europene și să 
monitorizeze impactul retragerii Regatului 
Unit asupra regiunilor de frontieră;

Or. en

Amendamentul 379
Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T, în special de transport feroviar, la țările 
candidate, la țările din sudul Mediteranei și 
din Parteneriatul estic, precum și la Asia, 
pe baza standardelor UE și a principiului 
reciprocității; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită frontierelor europene și să 
monitorizeze impactul retragerii Regatului 
Unit asupra regiunilor de frontieră, în 
special prejudiciile pe care le-ar putea 
aduce mobilității către, dinspre și în 
interiorul insulei Irlanda; subliniază, în 
acest sens, importanța promovării rutelor 
maritime între insula Irlanda și Europa 
continentală;

Or. en

Amendamentul 380
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării țărilor din 
Balcanii de Vest și din Parteneriatul estic; 
consideră că este oportun să se extindă 
conexiunile sale de transport TEN-T la 
țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și la Asia, pe baza 
standardelor UE și a principiului 
reciprocității; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită frontierelor europene și să 
monitorizeze impactul retragerii Regatului 
Unit asupra regiunilor de frontieră;

Or. en

Amendamentul 381
Kosma Złotowski

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării țărilor din 
Balcanii de Vest și din Parteneriatul estic; 
consideră că este oportun să se extindă 
conexiunile sale de transport TEN-T la 
țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și la Asia, pe baza 
standardelor UE și a principiului 
reciprocității; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită frontierelor europene și să 
monitorizeze impactul retragerii Regatului 
Unit asupra regiunilor de frontieră;

Or. en

Amendamentul 382
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Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, pe 
baza standardelor UE și a principiului 
reciprocității; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită frontierelor europene și să 
monitorizeze impactul retragerii Regatului 
Unit asupra regiunilor de frontieră;

Or. en

Amendamentul 383
Tom Berendsen, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest, având în vedere și investițiile 
strategice realizate de țările terțe și 
creșterea influenței acestora în regiunea 
respectivă; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
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impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

Or. en

Amendamentul 384
Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării Balcanilor 
de Vest; consideră că este oportun să se 
extindă conexiunile sale de transport TEN-
T la țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

17. subliniază valoarea strategică 
pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a 
unor legături de transport strânse cu țările 
terțe și a continuării integrării țărilor 
AELS partenere ale UE, precum și a 
Regatului Unit și a Balcanilor de Vest; 
consideră că este oportun să se extindă 
conexiunile sale de transport TEN-T la 
țările candidate, la țările din sudul 
Mediteranei și din Parteneriatul estic, 
precum și la Asia, pe baza standardelor UE 
și a principiului reciprocității; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
frontierelor europene și să monitorizeze 
impactul retragerii Regatului Unit asupra 
regiunilor de frontieră;

Or. sv

Amendamentul 385
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să acorde o atenție 
deosebită frontierelor europene și să 
monitorizeze impactul retragerii 
Regatului Unit asupra regiunilor de 
frontieră; invită Comisia să mențină 
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legătura efectivă a Irlandei cu Europa 
continentală prin rețeaua centrală și 
globală, indiferent de forma pe care o vor 
lua viitoarele relații dintre UE și Regatul 
Unit;

Or. en

Amendamentul 386
Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Ciarán Cuffe

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. insistă asupra rolului major al 
Regatului Unit și al așa-numitei punți 
terestre ca parte a rețelei TEN-T; solicită 
Comisiei Europene să se asigure că 
Regatul Unit va intra în domeniul de 
aplicare al politicii europene de vecinătate 
pentru a fi recunoscut ca „țară vecină”, 
astfel cum este definită aceasta la 
articolul 3 litera (b) din Regulamentul 
TEN-T;

Or. en

Amendamentul 387
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Vincenzo Sofo, 
Francesca Donato

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța strategică a 
Mării Mediterane și necesitatea de a 
consolida infrastructura în statele 
membre din sud, inclusiv în regiunile 
insulare, sporind în același timp 
atractivitatea principalelor noduri ale 
acesteia pentru toți operatorii 
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internaționali, prin investiții și actualizări 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 388
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază valoarea funcționării 
rețelelor de transport în regiunea arctică 
europeană pentru lanțurile de 
aprovizionare europene, cooperarea 
transfrontalieră și angajamentul strategic 
al UE în regiune; invită Comisia să 
acorde o atenție deosebită coridoarelor 
arctice;

Or. en

Amendamentul 389
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că rețeaua TEN-T ar 
trebui să aibă conexiuni transfrontaliere 
satisfăcătoare cu țările vecine, precum și 
o perspectivă euro-mediteraneeană și 
eurasiatică și o abordare a trenurilor 
lungi;

Or. en

Amendamentul 390
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Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. recunoaște că conductele sunt 
considerate ca fiind nu doar o parte a 
infrastructurii energetice, ci și un mod de 
transport; prin urmare, acestea ar trebui 
să fie considerate și infrastructură de 
transport și să facă parte din rețeaua 
respectivă; recunoaște rolul conductelor 
de legătură între clusterele industriale și 
de mijloc de transport pentru produse 
precum substanțe chimice și combustibili 
și importanța lor pentru implementarea 
anumitor tehnologii de decarbonizare 
(cum ar fi captarea și stocarea dioxidului 
de carbon);

Or. en

Amendamentul 391
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța creșterii 
sinergiilor între rețelele transeuropene în 
domeniul transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor;

Or. en

Amendamentul 392
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 393
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;

eliminat

Or. en

Amendamentul 394
Jakop G. Dalunde

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 

18. îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;
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rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;

Or. en

Amendamentul 395
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;

18. subliniază că politica privind 
infrastructura de transport oferă o 
oportunitate clară de a crește sinergiile 
între nevoile de apărare și TEN-T, cu 
scopul general de îmbunătățire a 
mobilității militare pe teritoriul Uniunii, 
ținând seama de echilibrul geografic și 
luând în considerare potențialele beneficii 
pentru protecția civilă; insistă ca 
tronsoanele de rețea transeuropene 
identificate ca fiind adecvate pentru o 
utilizare dublă a infrastructurii de 
transport ar trebui adaptate în strictă 
conformitate cu principiul dublei utilizări 
pentru a răspunde atât nevoilor civile, cât 
și celor de apărare; îndeamnă Comisia să 
elaboreze planuri de protejare a 
infrastructurii strategice și a întregii TEN-
T;

Or. en

Amendamentul 396
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări;

Or. en

Amendamentul 397
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice, în special a porturilor maritime 
și a întregii TEN-T;

Or. nl

Amendamentul 398
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul TEN-T în 18. recunoaște rolul TEN-T în 
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consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;

consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice, în special a porturilor 
maritime, și a întregii TEN-T;

Or. en

Amendamentul 399
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice, inclusiv a porturilor maritime, 
și a întregii TEN-T;

Or. en

Amendamentul 400
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 

18. recunoaște rolul TEN-T în 
consolidarea mobilității militare pe 
teritoriul UE; insistă ca tronsoanele de 
rețea identificate ca fiind adecvate pentru 
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mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T;

mobilitatea militară să fie concepute în 
strictă conformitate cu principiul dublei 
utilizări; îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T; invită 
Comisia să sprijine propunerea sa inițială 
de finanțare a mobilității militare în 
cadrul CFM 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 401
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de protejare a infrastructurii 
strategice și a întregii TEN-T; invită 
Comisia să se asigure că interesul 
strategic european, interzicerea prețurilor 
de dumping, respectarea deplină a 
standardelor europene ridicate în 
domeniul muncii și principiul 
reciprocității sunt mai bine luate în 
considerare în timpul procedurilor de 
licitație pentru proiectele TEN-T;

Or. en

Amendamentul 402
Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază importanța creșterii 
sinergiilor între rețelele transeuropene în 
domeniul transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor;
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Or. en


