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Amendamentul 1631
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Buzău - Galați
Se adaugă Galați ca terminal feroviar-
rutier (TFR)

Or. en

Justificare

Galați este un port din rețeaua centrală și ar trebui conectat la o rețea centrală pentru 
transportul feroviar de marfă.

Amendamentul 1632
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă la căile navigabile interioare:
- Hals - Aalborg - Thyboron

Or. en

Justificare

Limfjord este o conexiune nevalorificată pentru transportul pe căile navigabile interioare și 
transportul maritim pe distanțe scurte, care oferă nu numai valoare adăugată europeană, ci 
și potențial regional. Recunoașterea acestei secțiuni de cale navigabilă drept o prioritate 
europeană ar sprijini obiectivele Pactului verde de realizare a transferului modal.

Amendamentul 1633
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 3/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Craiova - Caracal - Alexandria - 
București

Or. en

Justificare

Aliniamentul real al rețelei centrale este Craiova - Caracal - Alexandria - București. Acesta 
face parte din fostul coridor 4. Nu există niciun motiv pentru a face trecerea la Craiova-
Pitești, mai ales în condițiile în care acest tronson este deja finanțat și construit în proporție 
de 25 %.

Tronsonul Craiova-Pitești rămâne în rețeaua globală.

Amendamentul 1634
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- Craiova - Pitești
Se adaugă Galați ca terminal feroviar-
rutier (TFR)

Or. en

Justificare

Aliniamentul real al rețelei centrale este Craiova - Caracal - Alexandria - București. Acesta 
face parte din fostul coridor 4. Nu există niciun motiv pentru a face trecerea la Craiova-
Pitești, mai ales în condițiile în care acest tronson este deja finanțat și construit în proporție 
de 25 %.

Tronsonul Craiova-Pitești rămâne în rețeaua globală.
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Amendamentul 1635
Dorien Rookmaker

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3/23 – harta 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rețeaua feroviară de mare viteză din UE – legături existente și legături lipsă

Or. en

Justificare

Harta ilustrează faptul că rețelele feroviare de mare viteză sunt orientate la nivel național, ceea ce 
conduce la lipsa legăturilor între estul și vestul UE. Acest plan se concentrează doar asupra 
legăturilor lipsă dintre capitalele din UE, ca o primă etapă ce poate conduce la conectarea 
principalelor orașe (populația > 400 000) în fazele ulterioare.
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Liniile feroviare de mare viteză existente sunt extrase din Atlasul UIC al rețelelor feroviare de mare 
viteză și sunt ajustate în funcție de hărțile disponibile ale operatorilor feroviari din UE. Legăturile 
lipsă sunt trasate urmărind căile feroviare convenționale existente. Ca atare, achiziția de terenuri 
necesară pentru noua infrastructură feroviară de mare viteză va fi neglijabilă.

Amendamentul 1636
Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 4/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de marfă 
Kouvola-Imatra 

Or. en

Justificare

Cel mai mare centru al industriei forestiere din Europa se află de-a lungul liniei de transport 
feroviar de marfă Kouvola-Imatra. Astfel, transportul materiilor prime către porturile aflate 
de-a lungul acestei căi feroviare este esențial atât pentru transportul intern în interiorul 
Finlandei, cât și pentru industria exporturilor. O parte a acestei căi ferate, cea dintre 
Joutseno și Imatra, îndeplinește deja cerințele rețelei centrale. Continuarea rețelei feroviare 
centrale până la Imatra ar conecta la rețeaua centrală canalul de adâncime Saimaa, care 
este o cale navigabilă interioară centrală și care, în prezent, este complet izolat din cauza 
suspendării traficului dintre Finlanda și Rusia. 

Amendamentul 1637
Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 4/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală: 
- Trelleborg (SE) - Rostock (DE)

Or. en
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Justificare

Pentru creșterea capacității dintre Europa Centrală și Scandinavia. 

Amendamentul 1638
Henna Virkkunen, Alviina Alametsä, Eero Heinäluoma, Ville Niinistö, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 5/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- legătura de transport feroviar de călători 
Turku-Salo-Espoo-Helsinki 
(convențională și ≥ 200 km/h / construcție 
nouă)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară dintre Helsinki și Turku, două noduri urbane importante, aparține rețelei 
centrale conform actualului regulament TEN-T. Totuși, vechea linie feroviară costieră cu o 
singură linie se află într-o stare precară și reprezintă un blocaj pentru fluxurile de trafic. O 
nouă linie feroviară de mare viteză, directă, între Espoo și Salo, care să înlocuiască vechea 
linie de coastă, se află în faza de planificare și a primit deja o finanțare substanțială din MIE 
pentru efectuarea studiilor. Legătura feroviară completă dintre Helsinki și Turku trebuie să 
rămână în rețeaua centrală, iar anul vizat pentru realizarea legăturii feroviare de mare viteză 
dintre Espoo și Salo trebuie să rămână 2030. 

Amendamentul 1639
Henna Virkkunen, Alviina Alametsä, Eero Heinäluoma, Ville Niinistö, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 5/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia feroviară de mare viteză pentru 
călători Tampere-Helsinki
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Or. en

Justificare

Legătura feroviară dintre Helsinki și Tampere are nevoie de o modernizare, pentru a putea 
absorbi creșterea transportului feroviar dintre aceste două orașe și pe linia principală din 
Finlanda, în ansamblul său. Starea actuală a liniilor și numărul insuficient de linii creează 
congestie și blocaje pentru transportul feroviar, situație care se resimte la nivelul întregului 
sistem feroviar finlandez. Pentru a îmbunătăți circulația bunurilor și a persoanelor, pentru a 
facilita transferul modal către transportul feroviar și a reduce emisiile și pentru a avea un 
impact pozitiv asupra schimbărilor climatice, modernizarea acestei linii de mare viteză 
planificate trebuie să fie inclusă în rețeaua centrală.

Amendamentul 1640
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 6/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de marfă 
Limerick – Galway – Sligo – Letterkenny 
(convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

Linie de transport feroviar de marfă nou construită, care face legătura cu linia convențională 
existentă Cork-Limerick din cadrul rețelei centrale, linia convențională Waterford-Limerick 
Junction din cadrul rețelei globale și linia convențională/nou construită recent anunțată, de 
40 km, care leagă portul Shannon/Foynes Tier 1 de Limerisk.

Amendamentul 1641
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 7/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
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centrală:
- linia de transport feroviar de călători 
Limerick Junction – Limerick – Galway – 
Sligo – Letterkenny (cale ferată 
convențională/nou construită)
- autostrada Cork – Limerick – Galway – 
Sligo – Letterkenny

Or. en

Amendamentul 1642
Brice Hortefeux, Daniel Caspary, Nadine Morano, Anne Sander, Rainer Wieland, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 9/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de călători 
Colmar - Freiburg

Or. en

Amendamentul 1643
Brice Hortefeux, Daniel Caspary, Nadine Morano, Anne Sander, Rainer Wieland, 
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 9/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de călători 
Haguenau - Roeschwoog - Rastatt

Or. en
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Amendamentul 1644
Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 11/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Marea Nordului - Marea 
Baltică: 
- Zwolle (NL) - Coevorden (NL) - 
Bentheim (DE)

Or. en

Justificare

Pentru obiectivul Comisiei Europene de a îmbunătăți redundanțele din rețeaua feroviară 
europeană și de a conecta mai bine coridoarele europene, legătura lipsă dintre Hagenau / 
Roeschwoog (Franța) și Rastatt / Karlsruhe (Germania) este un element important. Refacerea 
acestei linii franco-germane istorice ar consolida cele două axe nord-sud ale coridorului 
Marea Nordului - Alpin (nou) și le-ar lega printr-o conexiune est-vest.  Germania și Franța s-
au angajat să extindă rețeaua feroviară transfrontalieră prin tratatul de stat franco-german.

Amendamentul 1645
Tom Berendsen, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Jens Gieseke, Caroline 
Nagtegaal, Vera Tax, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 11/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de călători 
Zwolle (NL) - Münster (DE)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară transfrontalieră Zwolle (NL) - Enschede (NL) - Münster (DE) este o 
legătură lipsă în rețeaua transeuropene de transport. Includerea acestei linii de transport 
feroviar de călători în rețeaua globală pe coridorul Marea Nordului - Marea Baltică permite 
o legătură adecvată între cele trei noduri urbane (astfel cum sunt definite în Regulamentul 
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TEN-T revizuit) și asigură o legătură feroviară directă și sustenabilă între trei regiuni 
economice importante din Țările de Jos și Germania. 

Amendamentul 1646
 Vera Tax, Tom Berendsen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 11/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- calea ferată de la Emmen (NL) la 
Rheine (DE) 

Or. en

Justificare

The cross-border railway connection between Emmen and Rheine connects rural areas to 
European rail connections and high-speed lines. The rail connection is a sustainable and fast 
alternative to passenger cars and the existing bus connection. In addition to a socio-economic 
and social strengthening of the border region, the rail connection also provides new 
possibilities for the transport of goods across national borders, through the direct connection 
at Bad Bentheim to the North Sea - Baltic Corridor. This connection contributes to a better 
hinterland connection for the ports of Rotterdam and Amsterdam to Germany and 
Scandinavia and helps to tackle negative economic, environmental and health consequences 
of congestion in heavily populated areas in the Netherlands and Germany. In addition, the 
Emmen-Rheine connection stimulates railway travel as a sustainable alternative to air travel 
for both goods and passengers. Both freight and passenger transport in this cross-border 
region have increased over the past years. This connection will also contribute to the 
resilience of the TEN-T network. For these reasons we believe this connection should be part 
of the TEN-T Comprehensive network.

Amendamentul 1647
Tom Berendsen, Jens Gieseke, Esther de Lange, Markus Pieper, Pernille Weiss, 
Caroline Nagtegaal, Vera Tax, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 11/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
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centrală extinsă:
- linia de transport feroviar de călători 
Amsterdam (NL) - Groningen (NL) - 
Bremen (DE)

Or. en

Justificare

The rail passenger line between Amsterdam and Groningen (NL) - the so-called Lelylijn - 
towards Bremen and Hamburg (DE) improves the regional connectivity of the Trans-
European Transport Network. Combined with developments such as the CEF-Flagship 
project Wunderline between Groningen (NL) and Bremen (DE) and the Fehmarn belt Fixed 
Link between Hamburg (DE) and Copenhagen (DK), the rail passenger line Amsterdam (NL) 
- Groningen (NL) - Bremen (DE) will ensure a seamless link between the Northern 
Netherlands and Northern Germany and will become a gateway to Scandinavia and Eastern 
Europe.

Amendamentul 1648
 Vera Tax

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 11/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- includerea legăturii feroviare „Lelylijn” 
de la Amsterdam la Groningen (NL) 

Or. en

Justificare

Tronsonul feroviar de la Amsterdam la Groningen prin Lelylijn ar trebui inclus în rețeaua 
centrală extinsă ca parte esențială a legăturii lipsă existente din rețeaua TEN-T dintre 
Amsterdam și Hamburg. Această legătură nu numai că va contribui la reziliența rețelei TEN-
T și la transferul modal, ci va și stimula conectivitatea și cooperarea transfrontalieră dintre 
prima vale de hidrogen a UE – nordul Țărilor de Jos – și regiunile inovatoare din nordul 
Germaniei și Scandinavia.

Amendamentul 1649
Jens Gieseke, Daniel Caspary, Norbert Lins, Andreas Schwab, Rainer Wieland, Karolin 
Braunsberger-Reinhold
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de călători 
Colmar - Freiburg (convențională/nou 
construită)

Or. en

Justificare

Germany and France plan to rebuild the cross-border connection from Colmar (FR) to 
Freiburg (DE) with border crossing over the Rhine. The project is one of the most promising 
missing links in Europe and can provide an important east-west connection between the 
European core network corridors. Germany and France have committed themselves to the 
development of cross-border railroad networks in the State Treaty of Aachen and have 
identified the Freibug-Colmar project as priority project. With a focus on passenger traffic, 
the connection can be an important element in the TEN-T comprehensive network. 

Amendamentul 1650
Jens Gieseke, Daniel Caspary, Norbert Lins, Andreas Schwab, Rainer Wieland, Karolin 
Braunsberger-Reinhold

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de călători 
Rastatt - Hagenau (convențională/nou 
construită)

Or. en

Justificare

Pentru obiectivul Comisiei Europene de a îmbunătăți redundanțele din rețeaua feroviară 
europeană și de a conecta mai bine coridoarele europene, legătura lipsă dintre Hagenau / 
Roeschwoog (Franța) și Rastatt / Karlsruhe (Germania) este un element important. Refacerea 
acestei linii franco-germane istorice ar consolida cele două axe nord-sud ale coridorului 
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Marea Nordului - Alpin și le-ar lega printr-o conexiune est-vest. Germania și Franța s-au 
angajat să extindă rețeaua feroviară transfrontalieră prin tratatul de stat franco-german.

Amendamentul 1651
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se includ următoarele tronsoane ca linii 
de transport feroviar de marfă și de 
călători de mare viteză (≥ 250 km/h):
- Verona (IT) – Innsbruck (AT) – 
München (DE) (rețeaua centrală)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară dintre Milano și München ar trebui dezvoltată ca linie feroviară de mare 
viteză pentru o viteză de cel puțin 250 km/h, inclusiv pe tronsoanele aflate pe coridorul 
Scandinavia – Mediterana.

Amendamentul 1652
Jens Gieseke, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de marfă 
Berlin – Küstrin-Kietz – Kostrzyn 
(convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

The cross-border rail connection Berlin (DE) – Küstrin-Kietz (DE) – Kostrzyn (PL) is a 
missing link. It constitutes the western continuation of the route between Gorzów 
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Wielkopolski (PL) and Kostrzyn (PL) which has been included in the Commission's proposal. 
The railway line is a crossing and connecting route of three north-south oriented European 
transport corridors (Scan-Med, OEM/Rhine-Danube, Baltic-Adriatic). With its inclusion in 
the TEN-T network the connection would function as a relief route of the European East-West 
axis between the seaports of the Netherlands, Bremen and Hamburg, Berlin, Warsaw and the 
Baltic States via the North Sea-Baltic corridor. In addition to the positive effects for long 
distance as well as regional and freight transport, economic and even (cross-border) social 
effects can be expected. The connection further has the potential to function as a dual-use 
route for civilian and military purposes.

Amendamentul 1653
Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală: 
- Berlin (DE) - Kostryzn (PL) 

Or. en

Justificare

Ca rută suplimentară și alternativă pentru ruta Berlin - Frankfurt (Oder) și ca legătură cu 
ruta Kostrzyn - Krzyz, deja marcată pe partea poloneză.

Amendamentul 1654
Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală: 
- Köln (DE) - Siegen (DE) 

Or. en
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Justificare

Ca rută suplimentară și alternativă.

Amendamentul 1655
Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală: 
- Karlsruhe (DE) Wörth - Lauterbourg 
(FR) - Strasbourg (FR) 

Or. en

Justificare

Ca rută suplimentară și alternativă, eventual chiar completată de Ludwighafen – 
Germersheim – Wörth sau Neustadt (W) – Wörth – Karlsruhe.

Amendamentul 1656
Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală: 
- Bad Oldesloe (DE) - Neumünster (DE) 

Or. en

Justificare

Ca rută suplimentară și alternativă.
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Amendamentul 1657
Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală: 
- Lüneburg (DE) - Lübeck (DE) 

Or. en

Justificare

Ca rută suplimentară și alternativă.

Amendamentul 1658
Jens Gieseke, Christian Doleschal

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de marfă 
Nürnberg - Amberg - Furth im Wald 
(convențională/nou construită)

Or. en

Amendamentul 1659
Jens Gieseke, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
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- linia de transport feroviar de marfă 
Lübeck – Travemünde Skandinavienkai 
(convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

Lübeck is a core network port and also has the status of a rail-road terminal in the core 
network. However, the Rail Freight Corridor ends before the Skandinavienkai port railway 
station and the section of line running east to Travemünde, which is to lead to the planned 
Industrial Park Nord station in Ivendorf. However, Skandinavienkai is an important 
transhipment point between the modes of transport rail and ship (ferries to Scandinavia in 
particular). Closing this section of the route could thus promote multimodality and 
interoperability in the European transport system. Thus, possible infrastructure projects in 
Lübeck-Travemünde could benefit in different ways from the allocation to the transport 
network and the different funding calls.

Amendamentul 1660
Jens Gieseke, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de marfă 
Neumünster – Bad Oldesloe 
(convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

În prezent, tot traficul feroviar de marfă din Scandinavia este direcționat prin Schleswig-
Holstein pe linia Flensburg - Neumünster - Elmshorn către Hamburg. Ruta Elmshorn-
Hamburg este puternic congestionată și se înregistrează perturbări majore repetate, deseori 
provocate de furtuni, care conduc uneori la întreruperi ale rutei timp de mai multe zile. Prin 
urmare, ruta alternativă existentă de la Neumünster la Bad Oldesloe ar trebui inclusă în 
rețeaua TEN-T, ca rută de reziliență.

Amendamentul 1661
Jens Gieseke, Karolin Braunsberger-Reinhold
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- linia de transport feroviar de călători 
Wittenberge - Magdeburg (convențională)

Or. en

Justificare

Linia Wittenberge - Magdeburg ar acoperi legătura lipsă dintre rutele din rețeaua centrală 
Hamburg - Berlin și Hanovra - Magdeburg - Leipzig. Sub această formă, ea ar constitui o 
legătură în rețeaua europeană TEN, atât în coridorul nord-sud, cât și în coridorul vest-est. 
Includerea liniei ar asigura integrarea regiunii metropolitane din centrul Germaniei în axa 
Scandinavia - Hamburg - Europa de Est/Sud. 

Amendamentul 1662
Jens Gieseke, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- linia de transport feroviar de călători 
Kassel - Sangerhausen - Halle (Saale) 
(convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

Includerea liniei Kassel - Sangerhausen - Halle (Saale) ar forma o axă vest-est eficientă în 
rețeaua europeană TEN, cu integrarea regiunii metropolitane din centrul Germaniei.

Amendamentul 1663
Jens Gieseke, Karolin Braunsberger-Reinhold
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- linia de transport feroviar de călători 
Kassel - Sangerhausen - Halle (Saale) 
(convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

Includerea liniei Kassel - Sangerhausen - Halle (Saale) ar forma o axă vest-est eficientă în 
rețeaua europeană TEN, cu integrarea regiunii metropolitane din centrul Germaniei.

Amendamentul 1664
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se includ următoarele tronsoane ca linii 
de transport feroviar de marfă și de 
călători de mare viteză (≥ 250 km/h):
- Verona (IT) – Innsbruck (AT) – 
München (DE) (rețeaua centrală)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară dintre Milano și München ar trebui dezvoltată ca linie feroviară de mare 
viteză pentru o viteză de cel puțin 250 km/h, inclusiv pe tronsoanele aflate pe coridorul 
Scandinavia – Mediterana.

Amendamentul 1665
Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- Berlin - Kostrzyn (convențională/nou 
construită)

Or. en

Justificare

Various studies assume that a bottleneck situation will arise on the Berlin - Frankfurt/Oder - -
Poznan ¬- Warszawa route  by 2026 at the latest. This is already becoming apparent today. 
Measures must be taken now to create more capacity between Poland and Germany.This will 
significantly increase the resilience of the cross-border rail network. With its inclusion in the 
TEN-T network and corresponding expansion, the "Ostbahn" will develop into a section 
(relief route) of the European East-West axis between the seaports of the Netherlands, 
Bremen and Hamburg, Berlin, Warsaw and the Baltic States.

Amendamentul 1666
Jens Gieseke, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de călători 
Berlin – Küstrin-Kietz – Kostrzyn 
(convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

The cross-border rail connection Berlin (DE) – Küstrin-Kietz (DE) – Kostrzyn (PL) is a 
missing link. It constitutes the western continuation of the route between Gorzów 
Wielkopolski (PL) and Kostrzyn (PL) which has been included in the Commission's proposal. 
The railway line is a crossing and connecting route of three north-south oriented European 
transport corridors (Scan-Med, OEM/Rhine-Danube, Baltic-Adriatic). With its inclusion in 
the TEN-T network the connection would function as a relief route of the European East-West 
axis between the seaports of the Netherlands, Bremen and Hamburg, Berlin, Warsaw and the 
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Baltic States via the North Sea-Baltic corridor. In addition to the positive effects for long 
distance as well as regional and freight transport, economic and even (cross-border) social 
effects can be expected. The connection further has the potential to function as a dual-use 
route for civilian and military purposes.

Amendamentul 1667
Jens Gieseke

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- linia de transport feroviar de călători 
Amsterdam (NL) - Groningen (NL) - 
Bremen (DE)

Or. en

Justificare

The rail passenger line between Amsterdam and Groningen (NL) - the so-called Lelylijn - 
towards Bremen and Hamburg (DE) improves the regional connectivity of the Trans-
European Transport Network. Combined with developments such as the CEF-Flagship 
project Wunderline between Groningen (NL) and Bremen (DE) and the Fehmarn belt Fixed 
Link between Hamburg (DE) and Copenhagen (DK), the rail passenger line Amsterdam (NL) 
- Groningen (NL) - Bremen (DE) will ensure a seamless link between the Northern 
Netherlands and Northern Germany and will become a gateway to Scandinavia and Eastern 
Europe.

Amendamentul 1668
Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de călători 
Amsterdam - Groningen (> 200 km/h / 
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nou construită)

Or. en

Amendamentul 1669
Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de călători 
Groningen - Bremen (> 200 km/h / nou 
construită)

Or. en

Amendamentul 1670
Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg, Karima Delli, Anne Sander, Andreas 
Schwab, Nathalie Colin-Oesterlé, René Repasi, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, 
Christophe Grudler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- linia de transport feroviar de călători 
Colmar - Freiburg (convențională/nou 
construită)

Or. en

Justificare

Germany and France plan to rebuild the cross-border connexion from Colmar (FR) to 
Freiburg (DE) with border crossing over the Rhine. The project is one of the most promising 
missing links in Europe and can provide an important east-west connection between the 
European core network corridors. Germany and France have committed themselves to the 
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development of cross-border railroad networks in the State Treaty of Aachen and have 
identified the Freiburg-Colmar project as a priority project for the French-German rail 
connection. With a focus on passenger traffic, the connection can be an important element in 
the TEN-T extended core network.

Amendamentul 1671
Jens Gieseke, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de călători 
Magdeburg – Halle (Saale) – Leipzig 
(convențională/nou construită)

Or. en

Amendamentul 1672
Jens Gieseke, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- linia de transport feroviar de călători 
Wittenberge - Magdeburg (convențională)

Or. en

Justificare

Linia Wittenberge - Magdeburg ar acoperi legătura lipsă dintre rutele din rețeaua centrală 
Hamburg - Berlin și Hanovra - Magdeburg - Leipzig. Sub această formă, ea ar constitui o 
legătură în rețeaua europeană TEN, atât în coridorul nord-sud, cât și în coridorul vest-est. 
Includerea liniei ar asigura integrarea regiunii metropolitane din centrul Germaniei în axa 
Scandinavia - Hamburg - Europa de Est/Sud. 
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Amendamentul 1673
,Anna Deparnay-Grunenberg, Karima Delli, Anne Sander, Andreas Schwab, Natalie 
Colin-Oesterlé, René Repasi, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Christophe 
Grudler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- linia de transport feroviar de călători 
Colmar - Freiburg (convențională/nou 
construită)

Or. en

Justificare

Germany and France plan to rebuild the cross-border  connexion  from Colmar  (FR) to 
Freiburg (DE) with border crossing over the Rhine. The project is one of the most promising 
missing links in.Enrope and can provide an important east-west connection between the 
European core network corridors. Germany and France have committed themselves to the 
development of cross-border railroad networks  in the State Treaty of Aachen  and have 
identified the Freiburg-Colmar project as a priority project for the French-German rail 
connection. With a focus on passenger traffic, the connection can be an important element in 
the TEN-T extended core network.

Amendamentul 1674
Jens Gieseke, Daniel Caspary, Norbert Lins, Andreas Schwab, Rainer Wieland, Karolin 
Braunsberger-Reinhold

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de călători 
Colmar - Freiburg (convențională/nou 
construită)

Or. en
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Justificare

Germany and France plan to rebuild the cross-border connection from Colmar (FR) to 
Freiburg (DE) with border crossing over the Rhine. The project is one of the most promising 
missing links in Europe and can provide an important east-west connection between the 
European core network corridors. Germany and France have committed themselves to the 
development of cross-border railroad networks in the State Treaty of Aachen and have 
identified the Freibug-Colmar project as priority project. With a focus on passenger traffic, 
the connection can be an important element in the TEN-T comprehensive network. 

Amendamentul 1675
Anna Deparnay-Grunenberg, Karima Delli, Anne Sander, Andreas Schwab, Natalie 
Colin-Oesterlé, René Repasi, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Christophe 
Grudler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- linia de transport feroviar de călători 
Hagenau/Roeschwoog -Rastatt/Karlsruhe 
(convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

Pentru obiectivul Comisiei Europene de a îmbunătăți redundanțele din rețeaua feroviară 
europeană și de a conecta mai bine coridoarele europene, legăturile lipsă dintre Hagenau / 
Roeschwoog (Franța) și Rastatt / Karlsruhe (Germania) este un element important. Refacerea 
acestei linii franco-germane istorice ar consolida cele două axe nord-sud ale coridorului 
Marea Nordului - Alpin (nou) și le-ar lega printr-o conexiune est-vest. Germania și Franța s-
au angajat să extindă rețeaua feroviară transfrontalieră prin tratatul de stat franco-german.

Amendamentul 1676
Jens Gieseke, Daniel Caspary, Norbert Lins, Andreas Schwab, Rainer Wieland, Karolin 
Braunsberger-Reinhold

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de călători 
Rastatt - Hagenau (convențională/nou 
construită)

Or. en

Justificare

Pentru obiectivul Comisiei Europene de a îmbunătăți redundanțele din rețeaua feroviară 
europeană și de a conecta mai bine coridoarele europene, legătura lipsă dintre Hagenau / 
Roeschwoog (Franța) și Rastatt / Karlsruhe (Germania) este un element important. Refacerea 
acestei linii franco-germane istorice ar consolida cele două axe nord-sud ale coridorului 
Marea Nordului - Alpin și le-ar lega printr-o conexiune est-vest. Germania și Franța s-au 
angajat să extindă rețeaua feroviară transfrontalieră prin tratatul de stat franco-german.

Amendamentul 1677
Jens Gieseke, Christian Doleschal

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de călători 
Nürnberg - Amberg - Furth im Wald 
(convențională/nou construită)

Or. en

Amendamentul 1678
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 16/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
centrală:
- El Ferrol - A Coruña (transport feroviar 
de marfă / ≥ 200 km/h)
- El Ferrol - Lugo - Monforte (transport 
feroviar de marfă / ≥ 200 km/h)

Or. en

Amendamentul 1679
Isabel García Muñoz, Nicolas González Casares

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Ferrol - A Coruña (transport de marfă)

Or. en

Amendamentul 1680
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Zaragoza-Tardienta (transport feroviar 
de marfă)
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Or. en

Amendamentul 1681
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Zaragoza-Tardienta (transport de 
marfă)

Or. en

Amendamentul 1682
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Zaragoza-Lleida-Tarragona (transport 
de marfă/convențional)

Or. en

Amendamentul 1683
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 16/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Zaragoza-Lleida-Tarragona (transport 
de marfă/convențional)

Or. en

Amendamentul 1684
Isabel García Muñoz, Nicolas González Casares

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Vigo - Porto (transport de călători și de 
marfă)

Or. en

Amendamentul 1685
Isabel García Muñoz, Nicolas González Casares

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Santiago - Vigo - Ourense (transport de 
marfă)

Or. en
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Amendamentul 1686
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Santiago – Vigo – Ourense (transport de 
marfă / ≥ 200 km/h / nou construită)

Or. en

Amendamentul 1687
Isabel García Muñoz, Nicolas González Casares

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Santiago - Ourense (transport de 
călători)

Or. en

Amendamentul 1688
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Ourense- Santiago (transport feroviar de 
călători/ ≥ 200 km/h)

Or. en

Amendamentul 1689
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Santiago - Vigo (transport feroviar de 
marfă / ≥ 200 km/h)
- portul Bahía de Cádiz

Or. en

Justificare

Includem tronsonul Santiago - Vigo pentru a ne asigura că rămâne în rețeaua centrală (în 
anexa I 23/16 a apărut o greșeală și nu era inclus acolo).

Amendamentul 1690
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- Astorga – Zamora – Salamanca – 
Plasencia (transport feroviar de călători și 
de marfă / convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

Includem tronsonul Santiago - Vigo pentru a ne asigura că rămâne în rețeaua centrală (în 
anexa I 23/16 a apărut o greșeală și nu era inclus acolo).

Amendamentul 1691
Nacho Sánchez Amor, Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- Plasencia - Salamanca - Astorga 
(transport de marfă și de călători)

Or. en

Amendamentul 1692
Pablo Arias Echeverría, José Ramón Bauzá, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco 
José Millán Mon, Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo 
Vera, José Manuel García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López 
Gil, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
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globală:
- Granada – Motril (transport feroviar de 
călători și de marfă / convențională/nou 
construită)

Or. en

Amendamentul 1693
Isabel García Muñoz, Clara Aguilera

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- Granada - Portul Motril (transport de 
marfă și de călători / nou construită)

Or. en

Amendamentul 1694

Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă la rețeaua centrală următoarea 
linie de mare viteză pentru transport 
feroviar de marfă și de călători:
Pamplona (ES)-Ezkio/Itxaso (ES)

Or. en

Justificare

This section provides continuity to the Cantabrian-Mediterranean High Speed Corridor.

Two types of solutions have been considered and this seems to be the most optimal from a 
railway point of view, from the point of view of the benefits for users in terms of structural 
functionality and the capacity of the network. This section would be able to avoid high levels 



AM\1271201RO.docx 35/119 PE738.577v03-00

RO

of saturation that the network could reach in a short period of time. It should also be 
remembered that it runs close to the Júndiz Logistics Platform, considered to be of priority 
interest for the development of what is to be known as the Atlantic Logistics Hub.

It should be added that this proposal reduces the impact on the natural environment and 
population centres, as well as the impact on rivers and streams, avoiding, among other 
things, the underground route under the Aralar Natural Park (Gipuzkoa) and the Aralar SCI 
(Navarre).

Amendamentul 1695
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- Pau - Huesca (transport de marfă și de 
călători)

Or. en

Amendamentul 1696

Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă la rețeaua centrală următoarea 
linie de mare viteză pentru transport 
feroviar de marfă și de călători:
Bilbao (ES)-Santander (ES)

Or. en

Justificare

The improved railway section between Santander and Bilbao is closely linked to the execution 
within the deadlines of the core network (completion in 2030) of the cross-border connection 
between the Basque Country and the south of France, i.e. the connection with Europe as a 
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priority part of the Atlantic corridor. Both projects are of an important strategic nature and 
any delay will have very negative effects on the climate change objectives set by the EU. 

The Cantabrian coastal regions suffer a stagnation, partly motivated by a deficient railway 
network that harms its competitiveness. The new upgraded Santander-Bilbao railway section 
would have an impact of 11,500 million euros, with a transfer of passengers of 123%, an 
increase in goods transport of 150% and significant reductions in CO2. 

The Santander-Bilbao section takes into account the need to reinforce the connexion with 
Ireland after the BREXIT. The existing maritime connections between Bilbao and Santander 
and the Irish ports linked to the railway section proposed will offer a great opportunity in 
logistical terms. 

60% of the goods exported from Cantabria go to the Ebro Valley or to Europe via the Basque 
Country. 

There is a daily economic and social relationship with the Basque Country in such a way that 
there is a de facto Santander-Bilbao conurbation which causes a great imbalance in terms of 
journeys. 

The average daily intensity of vehicles on our motorways is as follows: 

Bilbao: 52,000 

Castile: 11,000 

Asturias: 9,000 

The current railway (via metrica) is not an alternative since it takes 3:15 to cover the 100 km 
that a car covers in an hour. In addition, the galibos prevent the efficient transit of goods. 

As a result, 98% of this traffic is carried out by road, with the Santander-Bilbao motorway 
being one of the three most congested in Spain.

Amendamentul 1697
Isabel García Muñoz, Eider Gardiazábal Rubial

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- Santander - Bilbao (transport de marfă 
și de călători / ≥ 200 km/h / nou 
construită)
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Or. en

Amendamentul 1698
Inmaculada Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa, Estrella Durá Ferrandis, Isabel 
García Muñoz

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 16/23 și partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Alicante - San Isidro (transport de marfă 
și de călători / ≥ 200 km/h)

Or. en

Amendamentul 1699
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
Porto - Vila Real - Bragança - Zamora 
(transport feroviar de călători și de marfă 
/ ≥ 200 km/h)

Or. en

Amendamentul 1700
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Lagos - Vila Real de Santo António 
(transport feroviar de călători / ≥ 200 
km/h)

Or. en

Amendamentul 1701
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
centrală:
- Medina del Campo – Salamanca – 

Fuentes de Oñoro (transport feroviar 
de călători / ≥ 200 km/h)

- Madrid – Adanero – Tordesillas – 
Benavente – Ponferrada – Lugo – A 
Coruña (transport rutier)

- Astorga – León – Carrión de los 
Condes – Burgos (transport rutier)

- portul Bahía de Cádiz
- Vigo - Porto (transport feroviar de 

călători / ≥ 200 km/h)

Or. en

Amendamentul 1702
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Vigo - Porto (transport feroviar de 
călători / ≥ 200 km/h)

Or. en

Amendamentul 1703
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
centrală extinsă:
- Sevilla – Huelva – Faro (transport 

feroviar de călători / ≥ 200 km/h / nou 
construită)

- Córdoba - Jaén – Granada 
(convențională)

- Madrid – Alcázar de San Juan – Jaén 
(convențională)

- Bilbao – Santander (transport feroviar 
de călători și de marfă / ≥ 200 km/h / 
nou construită)

Or. en

Amendamentul 1704
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
globală:
- Astorga – Zamora – Salamanca – 

Plasencia (transport feroviar de 
marfă/convențională)

- Aguilar de Campoo – Venta de Baños 
(transport rutier)

- Plasencia – Navalmoral de la Mata 
(transport rutier)

- Almería – Guadix (transport rutier)
- Cuenca – Tarancón – Ocaña 

(transport rutier)
- Soria – Aranda de Duero – Valladolid 

(transport rutier)

Or. en

Amendamentul 1705
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 17/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Utrera - Granada - Almería 

(transport feroviar de călători și de 
marfă / ≥ 200 km/h)

Or. en

Justificare

Menținerea rutei este esențială pentru a asigura conectivitatea transeuropeană nord-sud și 
est-vest și echilibrul și coeziunea teritoriale la nivelul UE. În plus, aceasta permite 
guvernanța europeană asupra coridoarelor TEN-T.
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Amendamentul 1706
Valter Flego, Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Tonino Picula, Romana Jerković, 
Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Ivan Vilibor Sinčić, 
Mislav Kolakušić, Ladislav Ilčić

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- Zagreb (HR) - Maribor (SI) - Graz (AT) 
(transport feroviar de marfă/călători - 
convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

Noua linie de cale ferată Krapina – Pragersko (SI) va permite o legătură mai rapidă între 
nodurile urbane Zagreb, Maribor și Graz și nu va mai fi nevoie de redirecționare. Noua linie 
va acoperi legătura lipsă dintre Maribor și Zagreb și ar îmbunătăți timpul de deplasare și 
accesibilitatea regională, ceea ce ar consolida competitivitatea Croației, Austriei și Sloveniei 
și ar stimula economia UE.

Amendamentul 1707
Andrey Novakov, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Tomislav Sokol, Željana Zovko

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23 și partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:

- - linia de transport feroviar de 
marfă/călători Zagreb (HR) - 
Maribor (SI) - Graz (AT) 
(convențională/nou construită)

Or. en

Justificare

Pe lângă faptul că noua linie de cale ferată Krapina - Pragersko - Maribor - Graz va fi mai 
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rapidă, nu va fi nevoie de redirecționare; în prezent nu se întâmplă acest lucru, fiindcă 
trenurile de la Maribor la Zagreb nu au altă opțiune decât să ocolească pe la Zidani Most 
(50-60 km), ceea ce lungește durata de deplasare cu până la 90 de minute. Prin urmare, noua 
linie ar consolida competitivitatea Croației, Austriei și Sloveniei și ar stimula economia UE, 
îmbunătățind totodată timpul de deplasare și accesibilitatea regională.

Amendamentul 1708
Valter Flego, Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Tonino Picula, Romana Jerković, 
Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Ivan Vilibor Sinčić, 
Mislav Kolakušić, Ladislav Ilčić, Irena Joveva, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Giuseppe 
Ferrandino

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de 
marfă/călători Pula - Buzet (HR) - Divača 
(SI) - Trieste (IT) - Lupoglav – Buzet - 
granița de stat (SI) - Prešnica (SI)

Or. en

Justificare

Propunerea de includere a legăturii feroviare Trieste - Buzet previne izolarea regiunii Istria 
de alte părți ale rețelei TEN-T și creează o legătură feroviară directă între Trieste și Pula. 

Amendamentul 1709
Valter Flego, Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Tonino Picula, Romana Jerković, 
Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Ivan Vilibor Sinčić, 
Mislav Kolakušić, Ladislav Ilčić

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
- linia de transport feroviar de 
marfă/călători Čakovec - Varaždin - 
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Lepoglava - Zabok - Zagreb

Or. en

Justificare

Tronsonul liniei de transport feroviar de marfă/călători Čakovec - Varaždin - Lepoglava - 
Zabok - Zagreb va conecta mai bine nordul Croației cu capitala Zagreb. În plus, ruta 
menționată anterior, împreună cu tronsonul Zagreb - portul Rijeka, reprezintă cea mai scurtă 
legătură feroviară dintre nordul Croației și litoralul croat.

Amendamentul 1710
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
centrală:
- Bussoleno - Avigliana ( ≥ 200 km/h)
- Orbassano - Torino S.Paolo ( ≥ 200 
km/h)

Or. en

Amendamentul 1711
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Bologna – Ancona ( ≥ 200 km/h)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară Bologna – Ancona – Foggia pe coridorul Marea Baltică - Marea 
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Adriatică ar trebui dezvoltată mai degrabă pentru traficul de mare viteză decât ca linie 
convențională. 

Aceasta ar „moderniza” legătura Bologna - Ancona, de la linia convențională propusă la 
rețeaua centrală de mare viteză, iar tronsonul Ancona-Foggia nu ar mai face parte din 
rețeaua centrală extinsă convențională, conform propunerii, ci ar fi inclus în rețeaua centrală 
extinsă de mare viteză. 

Amendamentul 1712
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- Ancona – Foggia ( ≥ 200 km/h)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară Bologna – Ancona – Foggia pe coridorul Marea Baltică - Marea 
Adriatică ar trebui dezvoltată mai degrabă pentru traficul de mare viteză decât ca linie 
convențională. 

Aceasta ar „moderniza” legătura Bologna - Ancona, de la linia convențională propusă la 
rețeaua centrală de mare viteză, iar tronsonul Ancona-Foggia nu ar mai face parte din 
rețeaua centrală extinsă convențională, conform propunerii, ci ar fi inclus în rețeaua centrală 
extinsă de mare viteză. 

Amendamentul 1713
Lucia Vuolo

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23 și partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se includ următoarele tronsoane ca linii 
de transport feroviar de marfă și de 
călători de mare viteză (≥ 200 km/h):
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Bologna – Foggia (rețeaua globală)
Salerno – Battipaglia (rețeaua globală)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară dintre Bologna și Foggia și cea dintre Salerno și Battipaglia ar trebui 
dezvoltate ca linii de cale ferată de mare viteză pentru o viteză de cel puțin 200 km/h.

Amendamentul 1714
Lucia Vuolo

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de marfă 
Battipaglia - Praia a mare

Or. en

Amendamentul 1715
Mario Furore

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 18/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- Bari-Lecce

Or. en

Justificare

Extinderea coridorului Marea Baltică - Marea Adriatică până la Lecce este un aspect 
esențial pentru situația turistică și economică și pentru legătura cu statele balcanice.
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Amendamentul 1716
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
centrală:
- Bussoleno - Avigliana ( ≥ 200 km/h)
- Orbassano - Torino S.Paolo ( ≥ 200 
km/h)

Or. en

Amendamentul 1717
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Chiasso - Como San Giovanni

Or. en

Amendamentul 1718
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Bologna – Ancona ( ≥ 200 km/h)
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Or. en

Justificare

Legătura feroviară Bologna – Ancona – Foggia pe coridorul Marea Baltică - Marea 
Adriatică ar trebui dezvoltată mai degrabă pentru traficul de mare viteză decât ca linie 
convențională. 

Aceasta ar „moderniza” legătura Bologna - Ancona, de la linia convențională propusă la 
rețeaua centrală de mare viteză, iar tronsonul Ancona-Foggia nu ar mai face parte din 
rețeaua centrală extinsă convențională, conform propunerii, ci ar fi inclus în rețeaua centrală 
extinsă de mare viteză. 

Amendamentul 1719
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- Ancona – Foggia ( ≥ 200 km/h)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară Bologna – Ancona – Foggia pe coridorul Marea Baltică - Marea 
Adriatică ar trebui dezvoltată mai degrabă pentru traficul de mare viteză decât ca linie 
convențională. 

Aceasta ar „moderniza” legătura Bologna - Ancona, de la linia convențională propusă la 
rețeaua centrală de mare viteză, iar tronsonul Ancona-Foggia nu ar mai face parte din 
rețeaua centrală extinsă convențională, conform propunerii, ci ar fi inclus în rețeaua centrală 
extinsă de mare viteză. 

Amendamentul 1720
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
centrală:
- La Spezia - Genova
- Genova - Ventimiglia

Or. en

Amendamentul 1721
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se includ următoarele tronsoane ca linii 
de transport feroviar de călători de mare 
viteză (≥ 250 km/h):
- Milano – Treviglio (rețeaua centrală)
- Treviglio – Verona (rețeaua centrală)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară dintre Milano și München ar trebui dezvoltată ca linie feroviară de mare 
viteză pentru o viteză de cel puțin 250 km/h, inclusiv pe tronsoanele aflate pe coridorul 
Scandinavia – Mediterana.

Amendamentul 1722
Valter Flego, Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Tonino Picula, Romana Jerković, 
Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Ivan Vilibor Sinčić, 
Mislav Kolakušić, Ladislav Ilčić, Irena Joveva, Klemen Grošelj

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
Postojna (SI) - Rijeka - Žuta Lokva - 
transport rutier (HR)
se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
Zagreb (HR) - Maribor (SI) - Graz (AT) - 
transport rutier

Or. en

Justificare

Construcția tronsonului Postojna - Rijeka va integra pe deplin sistemul de autostrăzi din 
Slovenia cu orașul portuar croat Rijeka și apoi cu districtul Lika - Senj. Includerea în TEN-T 
a tronsonului Zagreb - Macelj, ca șosea centrală, este necesară pentru a îmbunătăți fluxurile 
de trafic, a facilita interoperabilitate și a elimina blocajele.

Amendamentul 1723
Valter Flego, Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Tonino Picula, Romana Jerković, 
Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Ivan Vilibor Sinčić, 
Mislav Kolakušić, Ladislav Ilčić, Irena Joveva, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Giuseppe 
Ferrandino

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
globală:
legătura rutieră Rijeka - Divača (SI) - 
Trieste (IT) și legătura rutieră Kanfanar – 
Umag – granița de stat (SI)

Or. en

Justificare

Șoseaua Ilirska Bistrica - Divača face legătura între nodurile urbane Rijeka și Trieste. 
Tronsonul „Umag I/C – Kanfanar I/C – granița de stat (SI)” este finalizat parțial printr-o 
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autostradă care leagă patru orașe din Istria (HR) cu rețeaua TEN-T. Deși este utilă pentru 
cooperarea regională, situația actuală nu asigură o legătură de calitate cu rețeaua TEN-T. 
Prin urmare, acest tronson ar trebui să facă parte din rețeaua globală TEN-T.

Amendamentul 1724
Lucia Vuolo

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 19/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de călători 
Battipaglia - Praia a mare

Or. en

Amendamentul 1725
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 20/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Buzău - Galați

Or. en

Justificare

Galați este un port din rețeaua centrală și ar trebui conectat la o rețea centrală pentru 
transportul feroviar de marfă. 

Amendamentul 1726
Andrey Novakov, Emil Radev, Radan Kanev

Propunere de regulament
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Anexa 1 – partea 20/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală și/sau globală:
- Ruse - Razgrad - Shumen - Provadia - 
Devnya - Varna (căi navigabile 
interioare)

Or. en

Amendamentul 1727
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 21/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Craiova-Caracal-Alexandria-București

Or. en

Justificare

Aliniamentul real al rețelei centrale este Craiova - Caracal - Alexandria - București. Acesta 
face parte din fostul coridor 4. Nu există niciun motiv pentru a face trecerea la Craiova-
Pitești, mai ales în condițiile în care acest tronson este deja finanțat și construit în proporție 
de 25 %.

Tronsonul Craiova-Pitești rămâne în rețeaua globală.

Amendamentul 1728
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 21/23

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
globală:
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- Craiova - Pitești

Or. en

Justificare

Aliniamentul real al rețelei centrale este Craiova - Caracal - Alexandria - București. Acesta 
face parte din fostul coridor 4. Nu există niciun motiv pentru a face trecerea la Craiova-
Pitești, mai ales în condițiile în care acest tronson este deja finanțat și construit în proporție 
de 25 %.

Tronsonul Craiova-Pitești rămâne în rețeaua globală.

Amendamentul 1729
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea DK

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Aalborg Numele nodului: Aalborg

Port interior:  Central

Or. en

Justificare

Portul Aalborg este nodul central pentru transportul naval în Jutland și principalul antrepozit 
din regiune. Întrucât Limfjord ar trebui recunoscut drept un tronson de căi navigabile 
interioare, și principalul său port ar trebui considerat port interior central.

Amendamentul 1730
Jens Gieseke, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea DE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Föhr Amrum Eliminarea nodului.

Or. en
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Justificare

Nu există trafic supraregional în acest port. Porturile continentale corespunzătoare nu sunt 
incluse și nici nu se intenționează includerea lor în rețeaua TEN-T.

Amendamentul 1731
Jens Gieseke, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea DE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Kiel Numele nodului: Kiel

Port maritim: Global Port maritim: Central

Or. en

Justificare

Canalul Kiel este inclus deja în coridorul TEN-T, dar portul Kiel nu este un port din rețeaua 
centrală, deși aici se desfășoară un trafic semnificativ de marfă și de călători în regiunea 
Mării Baltice.

Amendamentul 1732
Jens Gieseke, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea DE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: List auf Sylt Eliminarea nodului.

Or. en

Justificare

Nu există trafic supraregional în acest port. Porturile continentale corespunzătoare nu sunt 
incluse și nici nu se intenționează includerea lor în rețeaua TEN-T.

Amendamentul 1733
Jens Gieseke, Niclas Herbst
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Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea DE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Wyk auf Föhr Eliminarea nodului.

Or. en

Justificare

Nu există trafic supraregional în acest port. Porturile continentale corespunzătoare nu sunt 
incluse și nici nu se intenționează includerea lor în rețeaua TEN-T.

Amendamentul 1734
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Galway
Port maritim: Central 

Or. en

Justificare

Porturile Sligo, Galway și Killybegs ar trebui să facă parte din rețeaua centrală. 

Amendamentul 1735
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Killybegs
Port maritim: Central 

Or. en
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Justificare

Porturile Sligo, Galway și Killybegs ar trebui să facă parte din rețeaua centrală. 

Amendamentul 1736
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Sligo
Port maritim: Central 

Or. en

Justificare

Porturile Sligo, Galway și Killybegs ar trebui să facă parte din rețeaua centrală. 

Amendamentul 1737
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Carraig Fhiáin/Carrickfin Numele nodului: Carraig Fhiáin/Carrickfin

Aeroport: global (Dúnnan Gall/Donegal) Aeroport: central (Dúnnan Gall/Donegal)

Or. en

Justificare

Aeroporturile Donegal, Connaught și Shannon ar trebui să facă parte din rețeaua centrală. 

Amendamentul 1738
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
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Anexa 2 - tabel - secțiunea IE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: An Cnoc/Knock Numele nodului: An Cnoc/Knock 

Aeroport: global (Cúige 
Chonnacht/Connaught)

Aeroport: central (Cúige 
Chonnacht/Connaught)

Or. en

Justificare

Aeroporturile Donegal, Connaught și Shannon ar trebui să facă parte din rețeaua centrală. 

Amendamentul 1739
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Luimeneach/Limerick Numele nodului: Luimeneach/Limerick

Aeroport: global (Sionainn/Shannon) Aeroport: central (Sionainn/Shannon)

Or. en

Justificare

Aeroporturile Donegal, Connaught și Shannon ar trebui să facă parte din rețeaua centrală. 

Amendamentul 1740
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Algeciras Numele nodului: Algeciras

Terminale feroviar-rutiere: central (San 
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Roque)

Or. en

Amendamentul 1741
Isabel García Muñoz, Lina Gálvez Muñoz, Clara Aguilera

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Cádiz Numele nodului: Cádiz

Port maritim: global (Bahía de Cádiz) Port maritim: central (Bahía de Cádiz)

Or. en

Amendamentul 1742
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Cádiz Numele nodului: Cádiz

Port maritim: global (Bahía de Cádiz) Port maritim: central (Bahía de Cádiz)

Or. en

Amendamentul 1743
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
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Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Castellón Numele nodului: Castellón

Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1744
Isabel García Muñoz, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa, Estrella 
Durá Ferrandis

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Castellón Numele nodului: Castellón

Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1745
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Ferrol Numele nodului: Ferrol

Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1746
Isabel García Muñoz, Nicolás González Casares
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Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Ferrol Numele nodului: Ferrol

Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1747
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Gandía
Port maritim: global

Or. en

Amendamentul 1748
Isabel García Muñoz, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa, Estrella 
Durá Ferrandis

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Gandía
Port maritim: global

Or. en

Amendamentul 1749
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
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Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Pontevedra (Puerto de 
Marín- Ría)

Numele nodului: Pontevedra (Puerto de 
Marín- Ría)

Port maritim: global Port maritim: central
Terminale feroviar-rutiere: Básica (San 
Roque)

Or. en

Amendamentul 1750
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Santander Numele nodului: Santander

Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1751
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Santander Numele nodului: Santander

Port maritim: global Port maritim: central
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Or. en

Amendamentul 1752
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Vigo Numele nodului: Vigo

Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1753
Isabel García Muñoz, Nicolás González

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Vigo Numele nodului: Vigo

Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1754
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
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Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Vilagarcía de Arousa
Port maritim: global

Or. en

Amendamentul 1755
Isabel García Muñoz, Nicolás González Casares

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea ES

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Vilagarcía de Arousa
Port maritim: global

Or. en

Amendamentul 1756
Karima Delli, Younous Omarjee, François Alfonsi, Nora Mebarek

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea FR

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Ajaccio (Corsica) Numele nodului: Ajaccio (Corsica)

Port maritim: global Port maritim: central
Terminale feroviar-rutiere: Terminale feroviar-rutiere: X

Or. en

Justificare

Portul Ajaccio ar trebui dezvoltat ca port în rețeaua centrală și inclus ca atare în hărțile din 
anexa 1. 
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Amendamentul 1757
Karima Delli, Younous Omarjee, François Alfonsi, Nora Mebarek

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea FR

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Bastia (Corsica) Numele nodului: Bastia (Corsica)

Port maritim: global Port maritim: central
Terminale feroviar-rutiere: Terminale feroviar-rutiere: X

Or. en

Justificare

Portul Bastia ar trebui dezvoltat ca port în rețeaua centrală și inclus ca atare în hărțile din 
anexa 1. 

Amendamentul 1758
Andrey Novakov, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Tomislav Sokol, Željana Zovko

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea HR

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Ploče Numele nodului: Ploče

Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1759
Valter Flego, Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Tonino Picula, Romana Jerković, 
Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Ivan Vilibor Sinčić, 
Mislav Kolakušić, Ladislav Ilčić

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea HR

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Ploče Numele nodului: Ploče
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Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Justificare

Excepțiile specificate în această propunere se aplică în cazul portului Ploče. Acesta este al 
doilea port din Croația ca mărime și este punctul inițial/final al coridorului paneuropean V, 
tronsonul Vc, o poartă maritimă esențială pentru Bosnia și Herțegovina. În prezent, coridorul 
Vc face parte din noul coridor TEN-T propus, Balcanii de Vest - Mediterana de Est. 
Investițiile actuale și cele planificate prin Cadrul de investiții pentru Balcanii de Vest în 
Bosnia și Herțegovina vor asigura o legătură de calitate cu portul. Excluderea portului din 
rețeaua centrală ar putea genera blocaje majore pe coridorul Balcanilor de Vest și ar putea 
reduce semnificativ investițiile prin fonduri ale UE.

Amendamentul 1760
Lucia Vuolo

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Battipaglia
Nod urban: X

Or. en

Justificare

În Italia, includerea Battipaglia ca nod urban.

Amendamentul 1761
Mario Furore

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Brindisi Numele nodului: Brindisi

Nod urban: Nod urban: X
Aeroport: global Aeroport: central
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Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Justificare

Situația din zonă arată în mod evident că Brindisi este un nod logistic și sistemic major, 
deoarece face parte din prelungirea coridorului Baltică – Adriatică, și este o extindere logică 
a coridorului Scandinavia – Mediterana, care leagă Napoli de Bari și Taranto.

Amendamentul 1762
Mario Furore

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Foggia Numele nodului: Foggia

Nod urban: Nod urban: X
Aeroport: global Aeroport: central
Terminale feroviar-rutiere: global 
(Incoronata)

Terminale feroviar-rutiere: central 
(Incoronata)

Or. en

Justificare

Foggia este un nod logistic și sistemic major, deoarece face parte din prelungirea coridorului 
Baltică – Adriatică, și un nod urban al coridorului Scandinavia – Mediterana, care leagă 
Napoli de Bari și Taranto.

Amendamentul 1763
Mario Furore

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Lecce
Terminale feroviar-rutiere: central 

Or. en
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Justificare

Lecce face parte din prelungirea coridorului Baltică – Adriatică și este, de asemenea, o 
extindere logică a coridorului Scandinavia – Mediterana, care leagă Napoli de Bari și 
Taranto.

Amendamentul 1764
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Modena Numele nodului: Modena

Terminale feroviar-rutiere: Terminalul 
multimodal Marzaglia

Or. en

Justificare

În Italia, se include terminalul multimodal Marzaglia din Modena ca un nou nod urban în 
rețeaua centrală.

Amendamentul 1765
Massimiliano Salini, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea IT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Terminalul multimodal 
Marzaglia (Modena)

Numele nodului: Terminalul multimodal 
Marzaglia (Modena)

Nod urban: Nod urban: central

Or. en

Amendamentul 1766
Lucia Vuolo

Propunere de regulament



AM\1271201RO.docx 67/119 PE738.577v03-00

RO

Anexa 2 - tabel - secțiunea IT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Salerno Numele nodului: Salerno

Aeroport: global

Or. en

Justificare

În Italia, adăugarea aeroportului Salerno la rețeaua globală.

Amendamentul 1767
Barbara Thaler, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer, Angelika Winzig, Lukas 
Mandl, Alexander Bernhuber, Othmar Karas, Günther Sidl, Theresa Muigg, Hannes 
Heide, Andreas Schieder, Evelyn Regner, Roman Haider, Harald Vilimsky, Georg 
Mayer, Monika Vana, Thomas Waitz, Sarah Wiener, Claudia Gamon

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea AT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Klagenfurt Numele nodului: Klagenfurt

Terminale feroviar-rutiere: global (Villach-
Fürnitz)

Terminale feroviar-rutiere: central 
(Villach-Fürnitz)

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei definește terminalul Villach-Fürnitz drept un simplu terminal feroviar-
rutier în rețeaua globală. Totuși, terminalul Villach-Fürnitz ar trebui adăugat la rețeaua 
centrală datorită amplasării sale strategice la intersecția a două coridoare europene de 
transport, Marea Baltică – Marea Adriatică și Balcanii de Vest. În plus, terminalul 
funcționează ca un „port uscat” în combinație cu portul Trieste.

Amendamentul 1768
Kosma Złotowski

Propunere de regulament
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Anexa 2 - tabel - secțiunea AT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Bydgoszcz Numele nodului: Bydgoszcz

Terminale feroviar-rutiere: global 
(Bydgoszcz, Bydgoszcz – Południe)

Terminale feroviar-rutiere: central 
(Bydgoszcz, Bydgoszcz – Południe)

Or. en

Justificare

According to the general principles contained in Regulation 1315/2013 of the European 
Parliament and of the Council of 11 December 2013, the TEN-T core network should provide 
the basis for the development of a sustainable multimodal transport network and stimulate the 
development of the entire comprehensive network, and the Commission should take into 
account national implementation plans and future extensions when reviewing the 
implementation of the core network by 2023. In addition, Section 6 of this document indicates 
as a requirement for intermodal transport infrastructure, for non-bulk cargo, an annual 
transhipment of 800,000 tonnes.

In the document entitled. In the document "Analysis of development options for the intermodal 
terminal in Bydgoszcz Emilianowo", prepared in accordance with the guidelines of the Centre 
for EU Transport Projects (CUPT), based in Warsaw, under the supervision of PKP SA, 
reloading estimates were developed for the Intermodal Terminal Bydgoszcz-Emilianowo, with 
projected throughput in 2030 at the level of 93.6 thousand TEU and over 124 thousand TEU. 
Assuming a conversion rate of 1 TEU = 12 tonnes, this will allow to reach a ceiling of over 
1.1 million tonnes of transhipments in 2030 and nearly 1.5 million tonnes in 2031. It should 
be noted that these are only preliminary estimates, as higher transhipments are possible, for 
example from the seaports of Gdańsk and Gdynia.

From the point of view of the role of seaports in Gdansk and Gdynia, the Bydgoszcz node is 
expected to play a strategic role in the TEN-T Baltic-Adriatic corridor, contributing to the 
growing importance of the role of intermodal transport in this part of Europe. Railway line 
No. 131, which is crucial for the Baltic-Adriatic corridor, runs through Bydgoszcz and is 
already included in the core network. The strategic role of Bydgoszcz is also evidenced by the 
fact that the draft revision of the TEN-T network of 14 December 2021 envisaged the 
inclusion of railway line 201, which directly connects the seaports of Gdansk and Gdynia 
with the Bydgoszcz-Emilianowo terminal, in the core network. The construction of the 
terminal has been included by the Polish government in the National Reconstruction 
Programme under the Next Generation EU (NGEU) funds.

With this in mind, it should be emphasised that the Bydgoszcz will play a strategic role in the 
Baltic-Adriatic corridor. Also, transhipment forecasts indicate the fulfilment of the 
requirements for this type of infrastructure in the period foreseen for the implementation of 
the Trans-European Transport Network. Thus, it is fully justified to place Bydgoszcz as a 
road-rail node of the TEN-T core network.
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Amendamentul 1769
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea PT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Caniçal (Madeira) Numele nodului: Caniçal (Madeira)

Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1770
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea PT

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Madeira Numele nodului: Madeira

Port maritim: central

Or. en

Amendamentul 1771
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Brașov Numele nodului: Brașov

Aeroport:  global

Or. en

Justificare

Aeroportul de la Brașov va fi finalizat înainte de aprobarea prezentului regulament.
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Amendamentul 1772
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Galați Numele nodului: Galați

Terminale feroviar-rutiere: central 

Or. en

Justificare

Galați este un port din rețeaua centrală și ar trebui conectat la o rețea centrală pentru 
transportul feroviar.

Amendamentul 1773
Elsi Katainen, Alviina Alametsä, Eero Heinäluoma, Henna Virkkunen, Laura 
Huhtasaari, Mauri Pekkarinen, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Petri 
Sarvamaa, Teuvo Hakkarainen, Ville Niinistöx

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea FI (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Kaskinen
Port maritim: global

Or. en

Justificare

În Finlanda, se adaugă portul maritim Kaskinen la rețeaua globală. Portul Kaskinen este 
important, printre altele, pentru securitatea energetică, lanțurile de aprovizionare de urgență, 
mobilitatea militară și producția de energie din surse regenerabile în Finlanda. Doar traficul 
anual de călători și volumul de marfă transportată nu reflectă în mod adecvat rolurile 
plurivalente pe care le joacă porturile. Prin urmare, metodologia ar trebui să țină cont și de 
parametrii menționați anterior.

Amendamentul 1774
Elsi Katainen, Alviina Alametsä, Eero Heinäluoma, Henna Virkkunen, Laura 
Huhtasaari, Mauri Pekkarinen, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Petri 
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Sarvamaa, Teuvo Hakkarainen, Ville Niinistöx

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea FI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Kokkola Numele nodului: Kokkola

Port maritim: global Port maritim: central

Or. en

Justificare

În Finlanda, se promovează portul maritim Kokkola de la rețeaua globală la cea centrală. 
Portul Kokkola este important, printre altele, pentru conectivitatea, securitatea aprovizionării 
și producția de energie din surse regenerabile în Finlanda. Când se stabilesc porturile din 
rețeaua centrală, ar trebui să se țină cont și de aspecte strategice din punct de vedere 
geopolitic.

Amendamentul 1775
Elsi Katainen, Alviina Alametsä, Eero Heinäluoma, Henna Virkkunen, Laura 
Huhtasaari, Mauri Pekkarinen, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Petri 
Sarvamaa, Teuvo Hakkarainen, Ville Niinistöx

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea FI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Oulu / Uleåborg Numele nodului: Oulu / Uleåborg

Port maritim: global (Oulu) Port maritim: central (Oulu)

Or. en

Justificare

În Finlanda, se promovează portul maritim Oulu de la rețeaua globală la cea centrală. Portul 
Oulu este important, printre altele, pentru conectivitatea și securitatea aprovizionării 
Finlandei. Când se stabilesc porturile din rețeaua centrală, ar trebui să se țină cont și de 
aspecte strategice din punct de vedere geopolitic.

Amendamentul 1776
Elsi Katainen, Alviina Alametsä, Eero Heinäluoma, Henna Virkkunen, Laura 
Huhtasaari, Mauri Pekkarinen, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Petri 
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Sarvamaa, Teuvo Hakkarainen, Ville Niinistöx

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea FI (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Pietarsaari
Port maritim: global

Or. en

Justificare

În Finlanda, se adaugă portul maritim Pietarsaari la rețeaua globală. Portul Pietarsaari este 
important, printre altele, pentru securitatea energetică, lanțurile de aprovizionare de urgență, 
mobilitatea militară și producția de energie din surse regenerabile în Finlanda. Doar traficul 
de călători și volumul de marfă transportată nu reflectă în mod adecvat rolurile plurivalente 
pe care le joacă porturile. Prin urmare, metodologia ar trebui să țină cont și de parametrii 
menționați anterior.

Amendamentul 1777
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea SE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Borlänge 
Nod urban: X

Or. en

Justificare

In Sweden, include Borlänge as an urban node. The functional urban area around Borlänge 
encompasses 161,000 people and is among Sweden’s most important industrial clusters. A 
new mega-size battery factory is under establishment, and new plants are being constructed 
for the production of high-tech power transmission technologies - both which are key for the 
achievement of the Union’s sustainability goals. Borlänge handles large flows of goods from 
the surrounding steel and forest industries and is home to one of the country's foremost 
marshalling yards. It is an important node for the transfer of goods between road and rail 
with connection to the ports of Gävle and Gothenburg via Hallsberg (terminal node on the 
ScanMed), with road and rail connections to ScanMed's core network corridor.
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Amendamentul 1778
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea SE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Luleå Numele nodului: Luleå 
Nod urban: X

Or. en

Justificare

In Sweden, include Luleå as an urban node. The functional urban area around Luleå 
encompasses 177,000 people and the area is of immense strategic importance for the Union 
in terms of raw materials sourcing and industrial production. Establishment of a new steel 
mill for fossil-free production is currently taking place and the existing steelworks will be 
converted to fossil-free steel production. The roads E4 and E10 connect Luleå and the coast 
with the ore fields as well as Norway and Finland. The Scandinavia-Mediterranean corridor 
passes through Luleå heading for Norwegian Narvik, and in Luleå harbour, which is a core 
port, the North Sea-Baltic corridor starts, continuing into Finland. Large population growth 
is expected in the cluster, and its strategic importance for industry production in the Union as 
a whole underlines its rightful place as a designated urban node.

Amendamentul 1779
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Anexa 2 - tabel - secțiunea SE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numele nodului: Östersund Numele nodului: Östersund

Nod urban: X

Or. en

Justificare

In Sweden, include Östersund as an urban node. The functional urban area around Östersund 
encompasses 110,000 people and is an important node in inner Norrland, which is intersected 
by cross-border road and rail routes westwards towards Norway and the Atlantic Ocean 
coast, and eastwards to the Baltic Sea coast, with maritime connections to Finland and 
beyond. This corridor is of great strategic importance in terms of military mobility, and for 
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ensuring the preparedness to rapidly deploy allied forces from bases in Norway to the Baltic 
region through the corridor Trondheim (Atlantic) - Östersund - Sundsvall (Baltic). The 
infrastructure passing through this urban area is also key to ensure resilience in raw material 
and goods supply to and from the northernmost part of the Union. 

Amendamentul 1780
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

la harta coridoarelor europene de 
transport se adaugă următoarele: 
- prelungirea coridorului Baltică – 
Adriatică de la Świnoujście (PL) la Ystad 
(SE) și conectarea lui cu coridorul 
Scandinavia – Mediterana în Malmö 
(SE).

Or. en

Justificare

The Baltic-Adriatic Corridor runs from Italy to Poland, but stops abruptly at the Polish side 
of the Baltic coast, instead of connecting to the Scandinavian-Mediterranean Corridor on the 
Swedish side, which would reflect reality on this heavily used maritime link. Traffic across the 
Baltic Sea on this route is very important for businesses and citizens on both sides, and even 
more so in light of the goods disruptions and geopolitical threats we are experiencing. By 
extending the Baltic-Adriatic corridor from Świnoujście to Ystad and further connecting to 
Scan-Med Corridor in Malmö, the Union could increase economic integration and the 
resilience to crises and trade disruptions in this geostrategically extremely important area. 

Amendamentul 1781
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

la harta coridoarelor europene de 
transport se adaugă următoarele: 
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- prelungirea coridorului Marea Nordului 
- Marea Baltică de la Ventspils (LV) peste 
Marea Baltică până la Stockholm (SE) și 
conectarea lui cu coridorul Scandinavia – 
Mediterana în Stockholm (SE).

Or. en

Justificare

Consolidarea legăturilor maritime dintre Scandinavia și statele baltice are o importanță 
majoră în lumina actualelor amenințări geopolitice. Coridorul care se încheie la Ventspils, în 
Letonia, ar trebui prelungit până la Stockholm, pe partea suedeză a mării, pentru a transmite 
un semnal puternic privind dorința de consolidare a legăturii dintre aceste două părți ale 
Uniunii, stimulându-le integrarea economică și consolidând reziliența comună la crize.

Amendamentul 1782
Karima Delli, Younous Omarjee, François Alfonsi, Nora Mebarek

Propunere de regulament
Anexa 3 – 1/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

la harta coridoarelor europene de 
transport se adaugă următoarele: 
- includerea legăturii maritime Marsilia - 
Ajaccio în coridorul Mediterana 
- includerea legăturii maritime Cagliari - 
Ajaccio în coridorul Mediterana

Or. en

Justificare

Insula Corsica ar trebui conectată cu Marsilia printr-o legătură maritimă, în cadrul 
coridorului Mediterana, și cu Cagliari.

Amendamentul 1783
Karima Delli, Younous Omarjee, François Alfonsi, Nora Mebarek

Propunere de regulament
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Anexa 3 – 1/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

la harta coridoarelor europene de 
transport se adaugă următoarele: 
- includerea legăturii maritime Genoa-
Bastia în coridorul Rin-Alpin. 

Or. en

Justificare

Insula Corsica ar trebui conectată cu Genoa printr-o legătură maritimă, în cadrul 
coridorului Rin-Alpin.

Amendamentul 1784
Karima Delli, Younous Omarjee, François Alfonsi, Nora Mebarek

Propunere de regulament
Anexa 3 – 1/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

la harta coridoarelor europene de 
transport se adaugă următoarele: 
- includerea legăturii maritime La Spezia 
- Bastia în coridorul Scandinavia – 
Mediterana
- includerea legăturii maritime Livorno - 
Bastia în coridorul Scandinavia – 
Mediterana

Or. en

Justificare

Insula Corsica ar trebui conectată cu La Spezia și cu Livorno printr-o legătură maritimă, în 
cadrul coridorului Scandinavia – Mediterana.

Amendamentul 1785
Lucia Vuolo

Propunere de regulament
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Anexa 3 – partea 1/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

la harta coridoarelor europene de 
transport se adaugă următoarele:
prelungirea coridorului Balcanilor de 
Vest de la Durres (ALB), peste Marea 
Adriatică, până la Bari (IT), și 
conectarea, prin Tirana (ALB), cu Skopje 
(MK) și Sofia (BG).

Or. en

Justificare

The intersection of the North - South route of the Adriatic - Ionian Corridor with the East - 
West route, that goes from the Black Sea to the italian adriatic regions, can give a 
considerable boost to the transportation of goods and people from the East towards the heart 
of Europe and conversely. At maritime level, the triangle Puglia - Albania - Montenegro 
constitute a strategic hub, which serves as an entry gate for both the EU and the Balkans. 

The geo-political development of expected EU enlargements should address reflection on a 
stronger integration of all Western Balkans countries and a prioritization of investments in 
transport infrastructure of Corridor VIII completion based on duly justified needs. 

The specific role of Corridor VIII gains further importance, as it represents the main East-
West axis connecting the South part of the Mediterranean basin (ports of Bari and Brindisi) 
to the South-eastern Balkans up to the Black Sea, as well as to the regions of the Caucasus.

These are strategic and geopolitically relevant connections that should be inserted in the EU 
priorities and all the EU countries involved should work together with the non-EU countries 
in order to set priorities, accompany and support an integrated governance of the 
infrastructures, capable of defining medium-term priorities, projects and funding coherent 
with the need of creating an interconnected network of railways’ infrastructures and sevices, 
roads and logistic centers, connecting ports and airports on the two sides of Europe.

Amendamentul 1786
Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Radan Kanev, Andrey Kovachev, Angel 
Dzhambazki, Andrey Slabakov, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Petar Vitanov, 
Ivo Hristov, Iskra Mihaylova

Propunere de regulament
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Anexa 3 – partea 1/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Balcanilor de Vest:
- Sofia - Skopje - Durres (întregul 
tronson)

Or. en

Justificare

Coridorul paneuropean VIII, care conectează Bulgaria cu Republica Macedonia de Nord, 
Albania și Italia (pe cale maritimă) este o rută est-vest esențială din punctul de vedere al 
consolidării conectivității regiunii, creând o legătură intermodală între Marea Neagră și 
Marea Adriatică și transmițând semnale puternice pentru integrarea europeană a Balcanilor 
de Vest. Prin urmare, considerăm că acesta trebuie tratat cu prioritate în mod adecvat, 
datorită valorii sale adăugate substanțiale pentru UE. 

Amendamentul 1787
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1/14 – harta 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rețea feroviară de mare viteză pentru o viteză de cel puțin 250 km/h în coridoarele 
europene de transport – conexiuni pentru călătorii din transportul feroviar 
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Or. en

Amendamentul 1788
Dorien Rookmaker

Propunere de regulament
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Anexa 3 – partea 1/14 – harta 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Legături lipsă în rețeaua feroviară de mare viteză din UE – cu și fără anul de finalizare 
preconizat

Or. en

Justificare

Legăturile evidențiate nu se află în construcție sau nu au un an de finalizare stabilit. Prin 
urmare, este nevoie de mai mult sprijin pentru a putea demara lucrările în curând, pentru a 
finaliza rețeaua feroviară de mare viteză din UE până în 2040. 

Clasificarea în funcție de prioritatea de investiții este un indiciu al punctului de pornire 
pentru Comisie. Legăturile pot fi construite în paralel, dar clasificarea poate fi utilă în timpul 
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programării și al punerii în aplicare a planului. 

Clasificarea se bazează în mod obiectiv pe raportul dintre populația orașelor conectate prin 
legătura feroviară de mare viteză și lungimea acestei legături, respectiv costul de construcție 

(un raport mai mare = mai mulți beneficiari).

Amendamentul 1789
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la 
coridorul Atlantic:
- Madrid – Adanero – Tordesillas – 

Benavente – Ponferrada – Lugo – A 
Coruña (transport rutier)

- Astorga – León – Carrión de los 
Condes – Burgos (transport rutier)

- A Coruña – Gijón – Santander - 
Bilbao (transport rutier)

- Santiago – Vigo (transport feroviar de 
marfă)

- Bilbao – Santander (transport feroviar 
de călători)

- portul Bahía de Cádiz
- Sevilla – Huelva – Faro (transport 

feroviar de călători)

Or. en

Amendamentul 1790
Isabel García Muñoz, Eider Gardiazábal Rubial

Propunere de regulament
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Anexa 3 – partea 2/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Atlantic:
- Santander - Bilbao 

Or. en

Amendamentul 1791
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 3/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la 
coridorul Marea Nordului - Alpin:
- autostrada Cork-Limerick-Galway-
Sligo-Letterkenny
- linia de transport feroviar de marfă 
Limerick – Galway – Sligo – Letterkenny 
- portul Sligo 
- portul Galway
- portul Killybegs 

Or. en

Amendamentul 1792
Elena Kountoura, Chris MacManus

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 4/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la 
coridorul Marea Nordului - Alpin:
- linia de transport feroviar de călători 
Limerick Junction – Limerick – Galway – 
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Sligo – Letterkenny 
- Ireland West Airport Knock 
- aeroportul Shannon
- aeroportul Donegal

Or. en

Amendamentul 1793
Karima Delli, Younous Omarjee, François Alfonsi, Nora Mebarek

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 3/14 și partea 4/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

la coridorul Rin-Alpin se adaugă:
- portul Bastia (Corsica)
Portul menționat mai sus este inclus în 
rețeaua centrală, astfel cum se prevede în 
anexa 1.

Or. en

Justificare

Insula Corsica ar trebui conectată cu Genoa printr-o legătură maritimă, în cadrul 
coridorului Rin-Alpin.

Amendamentul 1794
Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 5/14

Textul propus de Comisie, astfel cum a fost 
înlocuit de partea 2/8 din anexa 2 la 

propunerea COM(2022)0384 modificată

Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul european Marea Nordului - 
Marea Baltică:
- Varșovia – Lublin – Chelm – Kovel – 
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Sarny și Korosten

Or. en

Justificare

The war in Ukraine fully demonstrated the insufficient capacity of the railway lines in 
communication between Poland and Ukraine, which are extremely important from the 
perspective of defense and food security of EU citizens. The existing assumptions for the 
development of the TEN-T network for the purposes of communication with Ukraine 
(referring to infrastructural projects of common interest placed both on the territories of the 
EU member states and Ukraine), developed under the EU-Ukraine Partnership before the 
Russian aggression, undoubtedly require revision. In the modified proposal for the revision of 
the guidelines for the development of the TEN T network published by the European 
Commission on 27 July 2022, the shortest and the most energy efficient railway route from 
Berlin to Kiev (through Warsaw, Lublin, Chelm, Kovel, Sarny and Korosten') is not included 
in the TEN-T core network. The substantial part of the route, i.e Lublin-Chelm-Kovel-Sarny-
Korosten', was not even proposed to be part of the TEN-T extended core network that is 
assumed to be completed till the year of 2040. The Ukrainian side, however, previously 
declared its intention to build a standard-gauge line for the purposes of good communication 
between Warsaw and Kiev. The train travel through the railway lines currently proposed to 
be part of the TEN-T core network (according to the current proposal of the European 
Commission), i.e. from Berlin/Warsaw through Przemysl and Lviv to Kyiv) would certainly 
not be time attractive for passengers and would need more traction energy as it would go 
through several mountainous regions in contrary to the the route through Lublin-Chelm-
Kovel and Sarny where  the landscape is relatively flat as it goes through the Polish-German 
Lowland. Current forecasts envisage continuation of high passenger volumes in relations 
Kyiv-Warsaw/Berlin so further low quality railway communication would certainly resulted 
in very high demand on passenger road carriages what we have been already facing from 
many years. It proves the Lublin-Chelm-Kovel-Sarny-Korosten' railway line is of the highest 
importance in terms of EU climate, energy consumption and environmental protection aims 
as well. 

The importance of the line for EU citizens foods security cannot be questioned. Currently 
there is no rail-road terminal for transshipment of intermodal transport units between tracks 
of 1435mm and 1520mm gauges at the trans-border route from Chelm to Kovel. Taking under 
consideration very high investment risk related to military and political aspects the chance to 
have built there at least one infrastructural object of this kind in not distant future remains 
low in situation where priority access to Connecting Europe Facility (CEF) aid measures is 
given to the investments related to the core part of the TEN-T. Severe problems with sending 
of Ukrainian crops through the Black Sea generated high demand also on intermodal units 
inter tracks (1520mm – 1435mm) re-loadings. The shortage of the indispensable rail road 
reloading infrastructure at Chelm-Kovel railway line has already resulted in high growth in 
tonne-kilometres on EU roads and several day long truck waiting time at Polish-Ukrainian 
border crossing points.

The Polish-Ukrainian border is long while its geographic location and layout of the terrain 
make it the most adequate to encompass the vast part of the dynamically growing Western 
Europe-Ukrainian trade exchange with usage of land communication means. In this the role 
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one EU member state border with external country – not more than one European Transport 
Corridor should be out of place (there are similar cases in place in current proposal of TEN-
T revision: 2  ETCs linking Serbia and Hungary and other 2 linking Serbia and Bulgaria).

Amendamentul 1795
Tom Berendsen, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Jens Gieseke, Caroline 
Nagtegaal, Vera Tax, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 5/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Marea Nordului - Marea 
Baltică:
- linia de transport feroviar de călători 
Zwolle (NL) - Münster (DE)

Or. en

Justificare

Legătura feroviară transfrontalieră Zwolle (NL) - Münster (DE) este o legătură lipsă pe 
coridorul Marea Nordului - Marea Baltică. Includerea acestei linii de transport feroviar de 
călători Zwolle (NL) - Enschede (NL) - Münster (DE) pe coridorul Marea Nordului - Marea 
Baltică permite o legătură adecvată între cele trei noduri urbane (astfel cum sunt definite în 
Regulamentul TEN-T revizuit) și asigură o legătură feroviară transfrontalieră directă și 
sustenabilă între trei regiuni economice importante din Țările de Jos și Germania. 

Amendamentul 1796
Jan-Christoph Oetjen

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 5/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Marea Nordului - Marea 
Baltică: 
- Zwolle (NL) - Coevorden (NL) - 
Bentheim (DE)
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Or. en

Amendamentul 1797
Karima Delli, Younous Omarjee, François Alfonsi, Nora Mebarek

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 6/14 și partea 7/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

la coridorul Scandinavia – Mediterana se 
adaugă:
- portul Bastia (Corsica)
Portul menționat mai sus este inclus în 
rețeaua centrală, astfel cum se prevede în 
anexa 1.

Or. en

Justificare

Insula Corsica ar trebui conectată cu La Spezia și cu Livorno printr-o legătură maritimă, în 
cadrul coridorului Scandinavia – Mediterana.

Amendamentul 1798
Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 7/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Scandinavia – Mediterana:
- calea ferată Stockholm - Oslo (linie de 
transport feroviar de călători) 

Or. en

Justificare

To achieve the EU's 2030 climate targets of a carbon-neutral society by 2050, a shift from air 
to rail is key. A better railway connection between Oslo and Stockholm is a significant 
contribution to this effort. Today, more than 85 percent of the trips between the two capitals 
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are by air, even though the distance is just over 400 km, which is mostly due to the train 
journey taking more than five hours. A faster rail connection between Oslo and Stockholm 
would transfer over one million passengers from airplanes to trains every year. The emission 
reduction from aviation alone would corresponds to 66 thousand tons of CO2 per year, and if 
you add high-altitude effects, it will mean up to 92 thousand tons of CO2 per year. The 
realization of a faster rail connection between Oslo-Stockholm not only ties the capitals 
closer together, it also connects a number of newly proposed urban nodes with each other 
and contributes to increasing the conditions for regional development. .

Amendamentul 1799
Lucia Vuolo

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 7/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Scandinavia – Mediterana:
- linia de transport feroviar de călători 
Bari - Brindisi - Lecce

Or. en

Amendamentul 1800
Mario Furore

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 7/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Marea Baltică - Marea 
Adriatică:
- Bari-Lecce

Or. en

Justificare

Extinderea coridorului Marea Baltică - Marea Adriatică până la Lecce este un aspect 
esențial pentru situația turistică și economică și pentru legătura cu statele balcanice.
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Amendamentul 1801
Valter Flego, Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Tonino Picula, Romana Jerković, 
Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Ivan Vilibor Sinčić, 
Mislav Kolakušić, Ladislav Ilčić

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 7/14 și partea 8/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la 
coridorul Marea Baltică - Marea 
Adriatică:
- autostrada Rijeka-Zagreb
- portul Rijeka („central”)
 - linia de transport feroviar de 
marfă/călători Rijeka - Zagreb

Or. en

Justificare

Porturile din nordul Adriaticii Trieste, Koper, Ravenna și Veneția sunt legate la două 
coridoare europene de transport: coridorul Mediterana și coridorul Baltică – Adriatică. 
Portul Rijeka este conectat doar la coridorul Mediterana. Pentru a permite o mai bună 
cooperare regională în nordul Adriaticii, trebuie integrate pe deplin porturile italiene 
(Trieste/Ravenna/Veneția) cu cele din Slovenia (Koper) și Croația (Rijeka). În acest sens, 
portul central Rijeka și linia de transport rutier/feroviar adecvată ar trebui incluse în 
coridorul Baltică – Adriatică. 

Amendamentul 1802
Andrey Novakov, Emil Radev, Radan Kanev

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 9/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la 
coridorul Rin-Dunăre:
- Ruse - Razgrad - Shumen - Provadia - 
Devnya - Varna (căi navigabile 
interioare)
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Liniile menționate mai sus sunt incluse în 
rețeaua centrală și/sau globală, astfel cum 
se prevede în anexă.

Or. en

Amendamentul 1803
Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 9/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

din coridorul Rin-Dunăre se elimină:
- fluviul Elba (cale navigabilă interioară)

Or. en

Amendamentul 1804
Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 9/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

din coridorul Rin-Dunăre se elimină:
- râul Sava (cale navigabilă interioară)

Or. en

Amendamentul 1805
Ismail Ertug

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 9/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Rin-Dunăre:
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- linia de transport feroviar de marfă și 
de călători Nürnberg - Sulzbach - 
Rosenberg - Amberg - Schwandorf

Linia feroviară menționată mai sus este 
inclusă în rețeaua centrală, astfel cum se 
prevede în anexa 1.

Or. en

Justificare

După consultarea Comisiei Europene și a omologilor cehi ai actualei președinții a 
Consiliului Uniunii Europene, acoperirea legăturii lipsă dintre zonele metropolitane 
Nürnberg și Praga prin Sulzbach - Rosenberg - Amberg - Schwandorf ar fi cea mai eficientă 
soluție. Aceasta ar genera beneficii enorme, mai ales în sectorul feroviar. Electrificarea 
suplimentară prin Sulzbach - Rosenberg - Amberg - Schwandorf ar putea îmbunătăți în 
special deficitele existente în materie de accesibilitate din Palatinatul Superior central și de 
nord.

Amendamentul 1806
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 9/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Rin-Dunăre:
- Craiova - Alexandria - București

Or. en

Justificare

Aliniamentul real al rețelei centrale este Craiova - Caracal - Alexandria - București. Acesta 
face parte din fostul coridor 4. Nu există niciun motiv pentru a face trecerea la Craiova-
Pitești, mai ales în condițiile în care acest tronson este deja finanțat și construit în proporție 
de 25 %.

Tronsonul Craiova-Pitești rămâne în rețeaua globală.

Aceeași propunere se aplică și pentru „coridoarele revizuite pentru includerea Ucrainei și a 
Moldovei”, harta coridorului Rin-Dunăre, calea navigabilă interioară și drumuri.
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Amendamentul 1807
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 9/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se elimină următoarea legătură din 
coridorul Rin-Dunăre:
- Craiova - Pitești

Or. en

Justificare

Aliniamentul real al rețelei centrale este Craiova - Caracal - Alexandria - București. Acesta 
face parte din fostul coridor 4. Nu există niciun motiv pentru a face trecerea la Craiova-
Pitești, mai ales în condițiile în care acest tronson este deja finanțat și construit în proporție 
de 25 %.

Tronsonul Craiova-Pitești rămâne în rețeaua globală.

Aceeași propunere se aplică și pentru „coridoarele revizuite pentru includerea Ucrainei și a 
Moldovei”, harta coridorului Rin-Dunăre, calea navigabilă interioară și drumuri.

Amendamentul 1808
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 9/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Rin-Dunăre:
- Buzău - Galați

Or. en

Justificare

Galați este un port din rețeaua centrală și ar trebui conectat la o rețea centrală pentru 
transportul feroviar de marfă.

Aceeași propunere se aplică și pentru „coridoarele revizuite pentru includerea Ucrainei și a 
Moldovei”, harta coridorului Rin-Dunăre, transportul feroviar de marfă.
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Amendamentul 1809
Isabel García Muñoz, Inmaculada Rodríguez-Piñero

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 10/14 și partea 11/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Mediterana:
- se menține ruta de pe coridorul 
Mediterana, inclusiv prin Ungaria

Or. en

Justificare

Menținerea rutei este esențială pentru a asigura conectivitatea transeuropeană nord-sud și 
est-vest și echilibrul și coeziunea teritoriale la nivelul UE. În plus, aceasta permite 
guvernanța europeană asupra coridoarelor TEN-T.

Amendamentul 1810
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 10/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Mediterana:
- se menține ruta de pe coridorul 
Mediterana, inclusiv prin Ungaria

Or. en

Justificare

Menținerea rutei este esențială pentru a asigura conectivitatea transeuropeană nord-sud și 
est-vest și echilibrul și coeziunea teritoriale la nivelul UE. În plus, aceasta permite 
guvernanța europeană a rutei TEN-T, care este esențială pentru a asigura conectivitatea 
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transeuropeană nord-sud și est-vest și echilibrul și coeziunea teritorială la nivelul UE. În 
plus, aceasta permite guvernanța europeană asupra coridoarelor TEN-T.

Amendamentul 1811
Valter Flego, Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Tonino Picula, Romana Jerković, 
Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Ivan Vilibor Sinčić, 
Mislav Kolakušić, Ladislav Ilčić

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 10/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la 
coridorul Mediterana:
- autostrada Rijeka-Split 
- linia de transport feroviar de 
marfă/călători Rijeka - Split
- portul Split („central”)
- aeroportul Split („central”)

Or. en

Justificare

Croația de Sud și portul Split sunt izolate în ceea ce privește CET. Legătura cu autostrada 
este finalizată, iar cea pe calea ferată trebuie modernizată. Se intenționează reconstrucția 
căii ferate prin MRR, însă o modernizare majoră pentru îndeplinirea specificațiilor tehnice 
pentru rețeaua centrală este planificată după 2027. Prin urmare, includerea acestui tronson 
în rețeaua centrală extinsă, ca parte a coridorului Mediterana, este esențială pentru 
îmbunătățirea TEN-T în sud-estul Europei, creând astfel un capăt logic al coridorului (în 
timp ce propunerea actuală prevede ca acesta să se termine la Zagreb).

Amendamentul 1812
Karima Delli, Younous Omarjee, François Alfonsi, Nora Mebarek

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 10/14 și partea 11/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la 
coridorul Mediterana:
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- portul Ajaccio (Corsica)
- portul Cagliari (Sardinia)
Porturile menționate mai sus sunt incluse 
în rețeaua centrală, astfel cum se prevede 
în anexa 1.

Or. en

Justificare

Insula Corsica ar trebui conectată cu Marsilia printr-o legătură maritimă, în cadrul 
coridorului Mediterana, și cu Cagliari.

Amendamentul 1813
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat Montserrat, Francisco José Millán Mon, 
Rosa Estarás Ferragut, Isabel Benjumea Benjumea, Pilar del Castillo Vera, José Manuel 
García- Margallo y Marfil, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-
Istúriz White, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 11/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la 
coridorul Mediterana:
- Córdoba – Jaén – Granada (transport 

feroviar de călători)
- Madrid – Alcázar de San Juan – Jaén 

(transport feroviar de călători)

Or. en

Amendamentul 1814
 Andrey Novakov, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Tomislav Sokol, Željana Zovko

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 12/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Balcanilor de Vest:

- portul Ploče
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Portul menționat mai sus este inclus în 
rețeaua centrală, astfel cum se prevede în 
anexa 1. 

Or. en

Justificare

The port of Ploče in Croatia, situated on the south end of the 5C Paneuropean corridor, is of 
vital strategic importance to the south of Croatia and Bosnia and Herzegovina. 

The European Commission proposal puts the port of Ploče at the end of the Western Balkans 
corridor of the EU corridor branch, which will provide the port with a more quality 
connection through the Western Balkan Investment Framework (WBIF).

By positioning the port of Ploče on the Core network, Croatia would benefit from significant 
additional investment opportunities. 

The war in Ukraine has signified a need for critical infrastructure investment throughout 
Europe, especially investments in our roads, railroads, and ports. The port of Ploče holds the 
potential to serve as a strategic point for Croatia and Europe when it comes to food supply, 
which can provide the region with additional security in that regard.

Without more significant investments on the rest of the Western Balkans corridor, the Port of 
Ploče will become a bottleneck, which is why it is vital for the Port of Ploče to also be 
included as part of the Core network. 

Amendamentul 1815
Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Radan Kanev, Andrey Kovachev, Angel 
Dzhambazki, Andrey Slabakov, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Petar Vitanov, 
Ivo Hristov, Iskra Mihaylova

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 12/14 și partea 13/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la 
coridorul Balcanilor de Vest:
- Sofia - Skopje - Durres (transport rutier 
și transport feroviar de marfă și de 
călători, pentru întregul tronson)
- portul Durres

Or. en
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Justificare

The Pan-European Corridor VIII, which connects Bulgaria with the Republic of North 
Macedonia, Albania and Italy (by sea), is a crucial East-West route in terms of strengthening 
the connectivity of the region, creating an intermodal link between the Black Sea and the 
Adriatic Sea and sending strong signals for the European integration of the Western Balkans. 
In addition, Bulgaria, the Republic of North Macedonia and Albania have recently stepped up 
their joint efforts in completing the Pan-European Corridor VIII through constructing the 
major road and rail transport infrastructure projects on their respective territory. 

Amendamentul 1816
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 13/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la 
coridorul Marea Baltică - Marea Neagră - 
Marea Egee:
- Craiova - Alexandria - București 

Or. en

Amendamentul 1817
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 13/14

Textul propus de Comisie Amendamentul

se elimină următoarea legătură din 
coridorul Marea Baltică - Marea Neagră - 
Marea Egee:
- Craiova - Pitești

Or. en

Amendamentul 1818
Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski
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Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 1/12 și partea 8/12

Textul propus de Comisie, astfel cum a fost 
înlocuit de partea 1/2 din anexa 3 la 

propunerea COM(2022)0384 modificată

Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Varșovia – Lublin – Chelm – Kovel – 
Sarny și Korosten 

Or. en

Justificare

The war in Ukraine fully demonstrated the insufficient capacity of the railway lines in 
communication between Poland and Ukraine, which are extremely important from the 
perspective of defense and food security of EU citizens. The existing assumptions for the 
development of the TEN-T network for the purposes of communication with Ukraine 
(referring to infrastructural projects of common interest placed both on the territories of the 
EU member states and Ukraine), developed under the EU-Ukraine Partnership before the 
Russian aggression, undoubtedly require revision. In the modified proposal for the revision of 
the guidelines for the development of the TEN T network published by the European 
Commission on 27 July 2022, the shortest and the most energy efficient railway route from 
Berlin to Kiev (through Warsaw, Lublin, Chelm, Kovel, Sarny and Korosten') is not included 
in the TEN-T core network. The substantial part of the route, i.e Lublin-Chelm-Kovel-Sarny-
Korosten', was not even proposed to be part of the TEN-T extended core network that is 
assumed to be completed till the year of 2040. The Ukrainian side, however, previously 
declared its intention to build a standard-gauge line for the purposes of good communication 
between Warsaw and Kiev. The train travel through the railway lines currently proposed to 
be part of the TEN-T core network (according to the current proposal of the European 
Commission), i.e. from Berlin/Warsaw through Przemysl and Lviv to Kyiv) would certainly 
not be time attractive for passengers and would need more traction energy as it would go 
through several mountainous regions in contrary to the the route through Lublin-Chelm-
Kovel and Sarny where  the landscape is relatively flat as it goes through the Polish-German 
Lowland. Current forecasts envisage continuation of high passenger volumes in relations 
Kyiv-Warsaw/Berlin so further low quality railway communication would certainly resulted 
in very high demand on passenger road carriages what we have been already facing from 
many years. It proves the Lublin-Chelm-Kovel-Sarny-Korosten' railway line is of the highest 
importance in terms of EU climate, energy consumption and environmental protection aims 
as well. 

The importance of the line for EU citizens foods security cannot be questioned. Currently 
there is no rail-road terminal for transshipment of intermodal transport units between tracks 
of 1435mm and 1520mm gauges at the trans-border route from Chelm to Kovel. Taking under 
consideration very high investment risk related to military and political aspects the chance to 
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have built there at least one infrastructural object of this kind in not distant future remains 
low in situation where priority access to Connecting Europe Facility (CEF) aid measures is 
given to the investments related to the core part of the TEN-T. Severe problems with sending 
of Ukrainian crops through the Black Sea generated high demand also on intermodal units 
inter tracks (1520mm – 1435mm) re-loadings. The shortage of the indispensable rail road 
reloading infrastructure at Chelm-Kovel railway line has already resulted in high growth in 
tonne-kilometres on EU roads and several day long truck waiting time at Polish-Ukrainian 
border crossing points.

The Polish-Ukrainian border is long while its geographic location and layout of the terrain 
make it the most adequate to encompass the vast part of the dynamically growing Western 
Europe-Ukrainian trade exchange with usage of land communication means. In this the role 
one EU member state border with external country – not more than one European Transport 
Corridor should be out of place (there are similar cases in place in current proposal of TEN-
T revision: 2  ETCs linking Serbia and Hungary and other 2 linking Serbia and Bulgaria).

Amendamentul 1819
Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 2/12

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- linia de transport feroviar de călători 
Stockholm - Oslo (> 200 km/h / nou 
construită)

Or. en

Justificare

To achieve the EU's 2030 climate targets of a carbon-neutral society by 2050, a shift from air 
to rail is key. A better railway connection between Oslo and Stockholm is a significant 
contribution to this effort. Today, more than 85 percent of the trips between the two capitals 
are by air, even though the distance is just over 400 km, which is mostly due to the train 
journey taking more than five hours. A faster rail connection between Oslo and Stockholm 
would transfer over one million passengers from airplanes to trains every year. The emission 
reduction from aviation alone would corresponds to 66 thousand tons of CO2 per year, and if 
you add high-altitude effects, it will mean up to 92 thousand tons of CO2 per year. The 
realization of a faster rail connection between Oslo-Stockholm not only ties the capitals 
closer together, it also connects a number of newly proposed urban nodes with each other 
and contributes to increasing the conditions for regional development.
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Amendamentul 1820
Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Radan Kanev, Andrey Kovachev, Angel 
Dzhambazki, Andrey Slabakov, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Petar Vitanov, 
Ivo Hristov, Iskra Mihaylova

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 6/12

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- Skopje - Durres (transport feroviar de 

marfă)

Or. en

Justificare

Bulgaria, împreună cu Republica Macedonia de Nord și cu Albania, a acordat prioritate 
finalizării tronsonului Sofia - Skopje - Durres, care face parte din coridorul paneuropean 
VIII. Tronsonul feroviar Skopje - Durres ar trebui inclus în rețeaua centrală extinsă, întrucât 
face parte în prezent din rețeaua globală, ca o modalitate de a crea un coridor de transport 
orizontal multimodal și sustenabil, oferind totodată Republicii Macedonia de Nord și Albaniei 
suficient timp pentru a construi componentele cele mai complexe ale rețelei până în 2040.

Amendamentul 1821
Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Radan Kanev, Andrey Kovachev, Angel 
Dzhambazki, Andrey Slabakov, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Petar Vitanov, 
Ivo Hristov, Iskra Mihaylova

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 7/12

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală extinsă:
- Skopje - Durres (transport feroviar de 

călători)

Or. en
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Justificare

Bulgaria, împreună cu Republica Macedonia de Nord și cu Albania, a acordat prioritate 
finalizării tronsonului Sofia - Skopje - Durres, care face parte din coridorul paneuropean 
VIII. Tronsonul feroviar Skopje - Durres ar trebui inclus în rețeaua centrală extinsă, întrucât 
face parte în prezent din rețeaua globală, ca o modalitate de a crea un coridor de transport 
orizontal multimodal și sustenabil, oferind totodată Republicii Macedonia de Nord și Albaniei 
suficient timp pentru a construi componentele cele mai complexe ale rețelei până în 2040.

Amendamentul 1822
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 8/12

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
centrală:
- Ungheni - Bălți
- Bălți - Ocnița - Mohyliv / Podylski- 
Zhmerynka

Or. en

Justificare

Bălți - Soroca și granița MD/UA - Hardkivka nu există.

Aceeași propunere se aplică și pentru „Harta revizuită a Ucrainei”, harta feroviară.

Amendamentul 1823
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 8/12

Textul propus de Comisie Amendamentul

se elimină următoarele legături din 
rețeaua globală:
- Bălți - Soroca (granița MD/UA)
- Soroca (granița MD/UA) - Hardkivka
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Or. en

Justificare

Bălți - Soroca și granița MD/UA - Hardkivka nu există.

Aceeași propunere se aplică și pentru „Harta revizuită a Ucrainei”, harta feroviară.

Amendamentul 1824
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 8/12

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
globală:
- Chișinău - Căinari
- Basarabeasca - Berezyne - Bilhorod - 
Odesa 
- Basarabeasca - Etulia - Reni - 
Giurgiulești 

Or. en

Justificare

Bălți - Soroca și granița MD/UA - Hardkivka nu există.

Aceeași propunere se aplică și pentru „Harta revizuită a Ucrainei”, harta feroviară.

Amendamentul 1825
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 8/12

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarea legătură la rețeaua 
centrală:
- Palanca - Odesa
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Or. en

Justificare

Aceeași propunere se aplică și pentru „Harta revizuită a Ucrainei”, harta rutieră.

Amendamentul 1826
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 8/12

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următoarele legături la rețeaua 
globală:
- Anenii Noi - Odesa
- Rișcani - Soroca
- Soroca - Vinnytsia - Zhitomir  

Or. en

Justificare

Aceeași propunere se aplică și pentru „Harta revizuită a Ucrainei”, harta rutieră.

Amendamentul 1827
Jakop G. Dalunde, Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Scopuri și obiective: Un plan de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD) are ca 
obiectiv central îmbunătățirea 
accesibilității zonei urbane funcționale și 
asigurarea unei mobilități de înaltă calitate, 
sigure și durabile cu emisii scăzute către și 
prin zona urbană funcțională, precum și în 
interiorul acesteia. PMUD sprijină în 
special mobilitatea cu emisii zero și 
punerea în aplicare a unui sistem de 

1. Scopuri și obiective: Un plan de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD) are ca 
obiectiv central îmbunătățirea 
accesibilității zonei urbane funcționale și 
asigurarea unei mobilități de înaltă calitate, 
sigure, accesibile și durabile cu emisii 
scăzute către și prin zona urbană 
funcțională, precum și în interiorul 
acesteia, pentru toți utilizatorii. PMUD 
sprijină în special mobilitatea cu emisii 
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transport urban care să contribuie la o 
performanță globală îmbunătățită a rețelei 
transeuropene de transport, în special prin 
dezvoltarea infrastructurii pentru circulația 
fără sincope a vehiculelor cu emisii zero, 
precum și a nodurilor multimodale pentru 
călători în scopul de a facilita conexiunile 
pe primul și ultimul kilometru și a 
terminalelor multimodale de marfă care 
deservesc nodurile urbane.

zero și punerea în aplicare a unui sistem de 
transport urban care să contribuie la o 
performanță globală îmbunătățită a rețelei 
transeuropene de transport, în special prin 
dezvoltarea infrastructurii pentru circulația 
fără sincope a vehiculelor cu emisii zero, 
precum și a nodurilor multimodale pentru 
călători în scopul de a facilita conexiunile 
pe primul și ultimul kilometru și a 
terminalelor multimodale de marfă care 
deservesc nodurile urbane. În plus, acesta 
contribuie la un transfer modal către 
moduri de transport mai sustenabile, 
inclusiv transport în comun, moduri 
active și micromobilitate electrică, și 
contribuie la reducerea utilizării de 
autovehicule, cu excepția transportului în 
comun, în interiorul zonei urbane și către 
aceasta.

Or. en

Amendamentul 1828
Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Erik 
Bergkvist, Andreas Schieder, Vera Tax, Kathleen Van Brempt, Josianne Cutajar, Maria 
Grapini

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Scopuri și obiective: Un plan de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD) are ca 
obiectiv central îmbunătățirea 
accesibilității zonei urbane funcționale și 
asigurarea unei mobilități de înaltă calitate, 
sigure și durabile cu emisii scăzute către și 
prin zona urbană funcțională, precum și în 
interiorul acesteia. PMUD sprijină în 
special mobilitatea cu emisii zero și 
punerea în aplicare a unui sistem de 
transport urban care să contribuie la o 
performanță globală îmbunătățită a rețelei 
transeuropene de transport, în special prin 
dezvoltarea infrastructurii pentru circulația 
fără sincope a vehiculelor cu emisii zero, 

1. Scopuri și obiective: Un plan de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD) are ca 
obiectiv central îmbunătățirea 
accesibilității zonei urbane funcționale 
pentru toți utilizatorii, acordând o atenție 
deosebită persoanelor cu dizabilități sau 
cu mobilitate redusă, și asigurarea unei 
mobilități de înaltă calitate, sigure și 
durabile cu emisii scăzute către și prin zona 
urbană funcțională, precum și în interiorul 
acesteia. PMUD sprijină în special 
mobilitatea cu emisii zero și punerea în 
aplicare a unui sistem de transport urban 
care să contribuie la o performanță globală 
îmbunătățită a rețelei transeuropene de 
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precum și a nodurilor multimodale pentru 
călători în scopul de a facilita conexiunile 
pe primul și ultimul kilometru și a 
terminalelor multimodale de marfă care 
deservesc nodurile urbane.

transport, în special prin instituirea unor 
zone de mobilitate cu emisii scăzute și 
prin dezvoltarea infrastructurii pentru 
circulația fără sincope a vehiculelor cu 
emisii zero, precum și a nodurilor 
multimodale pentru călători în scopul de a 
facilita conexiunile pe primul și ultimul 
kilometru și a terminalelor multimodale de 
marfă care deservesc nodurile urbane.

Or. en

Amendamentul 1829
Marco Campomenosi, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Paolo Borchia, Roman 
Haider

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Scopuri și obiective: Un plan de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD) are ca 
obiectiv central îmbunătățirea 
accesibilității zonei urbane funcționale și 
asigurarea unei mobilități de înaltă calitate, 
sigure și durabile cu emisii scăzute către și 
prin zona urbană funcțională, precum și în 
interiorul acesteia. PMUD sprijină în 
special mobilitatea cu emisii zero și 
punerea în aplicare a unui sistem de 
transport urban care să contribuie la o 
performanță globală îmbunătățită a rețelei 
transeuropene de transport, în special prin 
dezvoltarea infrastructurii pentru circulația 
fără sincope a vehiculelor cu emisii zero, 
precum și a nodurilor multimodale pentru 
călători în scopul de a facilita conexiunile 
pe primul și ultimul kilometru și a 
terminalelor multimodale de marfă care 
deservesc nodurile urbane.

1. Scopuri și obiective: Un plan de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD) are ca 
obiectiv central îmbunătățirea 
accesibilității zonei urbane funcționale, 
inclusiv a accesibilității pentru toți 
utilizatorii de transport, și asigurarea unei 
mobilități de înaltă calitate, sigure, 
accesibile și durabile cu emisii scăzute 
către și prin zona urbană funcțională, 
precum și în interiorul acesteia. PMUD 
sprijină în special mobilitatea cu emisii 
zero și punerea în aplicare a unui sistem de 
transport urban care să contribuie la o 
performanță globală îmbunătățită a rețelei 
transeuropene de transport, în special prin 
dezvoltarea infrastructurii pentru circulația 
fără sincope a vehiculelor cu emisii zero, 
precum și a nodurilor multimodale 
accesibile pentru călători în scopul de a 
facilita conexiunile pe primul și ultimul 
kilometru și a terminalelor multimodale de 
marfă care deservesc nodurile urbane.

Or. en
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Amendamentul 1830
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Scopuri și obiective: Un plan de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD) are ca 
obiectiv central îmbunătățirea 
accesibilității zonei urbane funcționale și 
asigurarea unei mobilități de înaltă calitate, 
sigure și durabile cu emisii scăzute către și 
prin zona urbană funcțională, precum și în 
interiorul acesteia. PMUD sprijină în 
special mobilitatea cu emisii zero și 
punerea în aplicare a unui sistem de 
transport urban care să contribuie la o 
performanță globală îmbunătățită a rețelei 
transeuropene de transport, în special prin 
dezvoltarea infrastructurii pentru circulația 
fără sincope a vehiculelor cu emisii zero, 
precum și a nodurilor multimodale pentru 
călători în scopul de a facilita conexiunile 
pe primul și ultimul kilometru și a 
terminalelor multimodale de marfă care 
deservesc nodurile urbane.

1. Scopuri și obiective: Un plan de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD) are ca 
obiectiv central îmbunătățirea 
accesibilității zonei urbane funcționale 
(zone urbane, periurbane și rurale) și 
asigurarea unei mobilități de înaltă calitate, 
incluzive, sigure și durabile cu emisii 
scăzute către și prin zona urbană 
funcțională, precum și în interiorul 
acesteia. PMUD sprijină în special 
mobilitatea cu emisii scăzute și cu emisii 
zero și punerea în aplicare a unui sistem de 
transport urban care să contribuie la o 
performanță globală îmbunătățită a rețelei 
transeuropene de transport, în special prin 
dezvoltarea infrastructurii pentru circulația 
fără sincope a vehiculelor cu emisii scăzute 
și cu emisii zero, o implementare mai 
extinsă a instrumentelor tehnologiei 
informației și comunicațiilor (TIC) și a 
sistemelor de transport inteligente (STI), 
precum și prin dezvoltarea nodurilor 
multimodale pentru călători în scopul de a 
facilita conexiunile pe primul și ultimul 
kilometru și a terminalelor multimodale de 
marfă care deservesc nodurile urbane.

Or. en

Amendamentul 1831
Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Erik 
Bergkvist, Andreas Schieder, Maria Grapini

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Viziune pe termen lung și plan de 2. Viziune pe termen lung și plan de 
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punere în aplicare pe termen scurt: Un 
PMUD include o strategie pe termen lung – 
sau este legat de o strategie existentă – 
pentru dezvoltarea viitoare a infrastructurii 
de transport și a serviciilor multimodale. 
Acesta include, de asemenea, un plan de 
desfășurare pentru punerea în aplicare pe 
termen scurt a strategiei. Planul este 
înglobat într-o abordare integrată pentru 
dezvoltarea durabilă a zonei urbane și este 
corelat cu amenajarea teritoriului și 
planificarea spațială relevantă.

punere în aplicare pe termen scurt: Un 
PMUD include o strategie pe termen lung – 
sau este legat de o strategie existentă, 
inclusiv la nivel financiar – pentru 
dezvoltarea viitoare a infrastructurii de 
transport și a serviciilor multimodale. 
Acesta include, de asemenea, un plan de 
desfășurare pentru punerea în aplicare pe 
termen scurt a strategiei. Planul este 
înglobat într-o abordare integrată pentru 
dezvoltarea durabilă a zonei urbane și este 
corelat cu amenajarea teritoriului și 
planificarea spațială relevantă.

Or. en

Amendamentul 1832
Marco Campomenosi, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Paolo Borchia, Roman 
Haider

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Viziune pe termen lung și plan de 
punere în aplicare pe termen scurt: Un 
PMUD include o strategie pe termen lung – 
sau este legat de o strategie existentă – 
pentru dezvoltarea viitoare a infrastructurii 
de transport și a serviciilor multimodale. 
Acesta include, de asemenea, un plan de 
desfășurare pentru punerea în aplicare pe 
termen scurt a strategiei. Planul este 
înglobat într-o abordare integrată pentru 
dezvoltarea durabilă a zonei urbane și este 
corelat cu amenajarea teritoriului și 
planificarea spațială relevantă.

2. Viziune pe termen lung și plan de 
punere în aplicare pe termen scurt: Un 
PMUD include o strategie pe termen lung – 
sau este legat de o strategie existentă – 
pentru dezvoltarea viitoare a infrastructurii 
de transport și a serviciilor multimodale. 
Acesta include, de asemenea, un plan de 
desfășurare pentru punerea în aplicare pe 
termen scurt a strategiei. Planul este 
înglobat într-o abordare integrată pentru 
dezvoltarea durabilă și accesibilă a zonei 
urbane și este corelat cu amenajarea 
teritoriului și planificarea spațială 
relevantă.

Or. en

Amendamentul 1833
Rovana Plumb
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Propunere de regulament
Anexa V – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Integrarea diferitelor moduri de 
transport: Un PMUD promovează 
transportul multimodal prin integrarea 
diferitelor moduri de transport și prin 
măsuri menite să faciliteze mobilitatea 
neîntreruptă și durabilă. Acesta include 
acțiuni de creștere a ponderii modale a 
formelor de transport mai durabile, cum ar 
fi transportul public, mobilitatea activă și, 
după caz, transportul pe căi navigabile 
interioare și transportul maritim. De 
asemenea, planul include acțiuni de 
promovare a mobilității cu emisii zero, în 
special în ceea ce privește crearea unor 
flote urbane verzi, de reducere a 
congestionării traficului și de îmbunătățire 
a siguranței rutiere, în special pentru 
participanții la trafic vulnerabili.

3. Integrarea diferitelor moduri de 
transport: Un PMUD promovează 
transportul multimodal prin integrarea 
diferitelor moduri de transport și prin 
măsuri menite să faciliteze mobilitatea 
neîntreruptă și durabilă. Acesta include 
acțiuni de creștere a ponderii modale a 
formelor de transport mai incluzive, cum ar 
fi transportul în comun de călători pe cale 
rutieră, mobilitatea activă, mobilitatea 
partajată și, după caz, transportul pe căi 
navigabile interioare și transportul maritim. 
De asemenea, planul include acțiuni de 
promovare a mobilității cu emisii scăzute 
și cu emisii zero, în special în ceea ce 
privește crearea unor flote urbane verzi, de 
reducere a congestionării traficului și de 
îmbunătățire a siguranței rutiere, în special 
pentru participanții la trafic vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 1834
Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Integrarea diferitelor moduri de 
transport: Un PMUD promovează 
transportul multimodal prin integrarea 
diferitelor moduri de transport și prin 
măsuri menite să faciliteze mobilitatea 
neîntreruptă și durabilă. Acesta include 
acțiuni de creștere a ponderii modale a 
formelor de transport mai durabile, cum ar 
fi transportul public, mobilitatea activă și, 
după caz, transportul pe căi navigabile 
interioare și transportul maritim. De 
asemenea, planul include acțiuni de 

3. Integrarea diferitelor moduri de 
transport: Un PMUD promovează 
transportul multimodal prin integrarea 
diferitelor moduri de transport și prin 
măsuri menite să faciliteze mobilitatea 
neîntreruptă și durabilă, cu măsuri de 
stabilire a priorităților în cadrul fluxului 
de trafic, precum și prin proiectarea 
infrastructurii stradale și a intersecțiilor, 
în beneficiul modurilor active, precum 
ciclismul, micromobilitatea electrică și 
transportul în comun. Acesta include 
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promovare a mobilității cu emisii zero, în 
special în ceea ce privește crearea unor 
flote urbane verzi, de reducere a 
congestionării traficului și de îmbunătățire 
a siguranței rutiere, în special pentru 
participanții la trafic vulnerabili.

acțiuni de creștere a ponderii modale a 
formelor de transport mai durabile, cum ar 
fi transportul public, mobilitatea activă și, 
după caz, transportul pe căi navigabile 
interioare și transportul maritim, și acțiuni 
de reducere a ponderii modale și a 
utilizării absolute a modurilor de 
transport mai puțin durabile, precum 
utilizarea autovehiculelor, în afară de 
transportul în comun. De asemenea, 
planul include acțiuni de promovare a 
mobilității cu emisii zero, în special în ceea 
ce privește crearea unor flote urbane verzi, 
de îmbunătățire a utilizării fără sincope a 
transportului public, de reducere a 
congestionării traficului și de îmbunătățire 
a siguranței rutiere, în special pentru 
participanții la trafic vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 1835
Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Erik 
Bergkvist, Andreas Schieder, Vera Tax, Kathleen Van Brempt, Josianne Cutajar, Maria 
Grapini

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Integrarea diferitelor moduri de 
transport: Un PMUD promovează 
transportul multimodal prin integrarea 
diferitelor moduri de transport și prin 
măsuri menite să faciliteze mobilitatea 
neîntreruptă și durabilă. Acesta include 
acțiuni de creștere a ponderii modale a 
formelor de transport mai durabile, cum ar 
fi transportul public, mobilitatea activă și, 
după caz, transportul pe căi navigabile 
interioare și transportul maritim. De 
asemenea, planul include acțiuni de 
promovare a mobilității cu emisii zero, în 
special în ceea ce privește crearea unor 
flote urbane verzi, de reducere a 
congestionării traficului și de îmbunătățire 

3. Integrarea diferitelor moduri de 
transport: Un PMUD promovează 
transportul multimodal accesibil prin 
integrarea diferitelor moduri de transport și 
prin măsuri menite să faciliteze mobilitatea 
neîntreruptă și durabilă. Acesta include 
acțiuni de creștere a ponderii modale a 
formelor de transport mai durabile, cum ar 
fi transportul public, mobilitatea activă și, 
după caz, transportul pe căi navigabile 
interioare și transportul maritim. De 
asemenea, planul include acțiuni de 
promovare a mobilității cu emisii zero, în 
special în ceea ce privește instituirea unor 
zone de mobilitate cu emisii scăzute, 
crearea unor flote urbane verzi, de reducere 
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a siguranței rutiere, în special pentru 
participanții la trafic vulnerabili.

a congestionării traficului, de îmbunătățire 
a accesibilității pentru toți utilizatorii, 
acordând o atenție deosebită persoanelor 
cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, 
precum și de îmbunătățire a siguranței 
rutiere, în special pentru participanții la 
trafic vulnerabili, în conformitate cu 
standardele de siguranță rutieră ale UE, 
inclusiv cu standardele pentru siguranța 
infrastructurii pentru biciclete.

Or. en

Amendamentul 1836
Marco Campomenosi, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Paolo Borchia, Roman 
Haider

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Integrarea diferitelor moduri de 
transport: Un PMUD promovează 
transportul multimodal prin integrarea 
diferitelor moduri de transport și prin 
măsuri menite să faciliteze mobilitatea 
neîntreruptă și durabilă. Acesta include 
acțiuni de creștere a ponderii modale a 
formelor de transport mai durabile, cum ar 
fi transportul public, mobilitatea activă și, 
după caz, transportul pe căi navigabile 
interioare și transportul maritim. De 
asemenea, planul include acțiuni de 
promovare a mobilității cu emisii zero, în 
special în ceea ce privește crearea unor 
flote urbane verzi, de reducere a 
congestionării traficului și de îmbunătățire 
a siguranței rutiere, în special pentru 
participanții la trafic vulnerabili.

3. Integrarea diferitelor moduri de 
transport: Un PMUD promovează 
transportul multimodal accesibil prin 
integrarea diferitelor moduri de transport și 
prin măsuri menite să faciliteze mobilitatea 
neîntreruptă și durabilă. Acesta include 
acțiuni de creștere a ponderii modale a 
formelor de transport mai durabile, cum ar 
fi transportul public, mobilitatea activă și, 
după caz, transportul pe căi navigabile 
interioare și transportul maritim. De 
asemenea, planul include acțiuni de 
promovare a mobilității cu emisii zero, în 
special în ceea ce privește crearea unor 
flote urbane verzi, de reducere a 
congestionării traficului, de îmbunătățire a 
accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilități, pentru persoanele în vârstă și 
pentru persoanele cu mobilitate redusă, 
precum și de îmbunătățire a siguranței 
rutiere, în special pentru participanții la 
trafic vulnerabili.

Or. en
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Amendamentul 1837
Jakop G. Dalunde, Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Funcționarea eficientă a rețelei 
TEN-T: Un PMUD ar trebui să țină seama 
în mod corespunzător de impactul 
diverselor măsuri urbane asupra fluxurilor 
de trafic, atât de călători, cât și de marfă, 
asupra rețelei transeuropene de transport, 
cu scopul de a asigura tranzitul, ocolirea 
sau interconectarea fără sincope prin 
nodurile urbane și în jurul acestora, 
inclusiv a vehiculelor cu emisii zero. 
Include, în special, acțiuni de reducere a 
congestionării traficului, de îmbunătățire a 
siguranței rutiere și de eliminare a 
blocajelor care afectează fluxurile de trafic 
în cadrul rețelei TEN-T.

4. Funcționarea eficientă a rețelei 
TEN-T: Un PMUD ar trebui să țină seama 
în mod corespunzător de impactul 
diverselor măsuri urbane asupra fluxurilor 
de trafic, atât de călători, cât și de marfă, 
asupra rețelei transeuropene de transport, 
cu scopul de a asigura tranzitul, ocolirea 
sau interconectarea fără sincope prin 
nodurile urbane și în jurul acestora, 
inclusiv a vehiculelor cu emisii zero și a 
modurilor active și a micromobilității 
electrice. Include, în special, acțiuni de 
reducere a congestionării traficului, de 
îmbunătățire a siguranței rutiere și de 
eliminare a blocajelor care afectează 
fluxurile de trafic în cadrul rețelei TEN-T.

Or. en

Amendamentul 1838
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Funcționarea eficientă a rețelei 
TEN-T: Un PMUD ar trebui să țină seama 
în mod corespunzător de impactul 
diverselor măsuri urbane asupra fluxurilor 
de trafic, atât de călători, cât și de marfă, 
asupra rețelei transeuropene de transport, 
cu scopul de a asigura tranzitul, ocolirea 
sau interconectarea fără sincope prin 
nodurile urbane și în jurul acestora, 
inclusiv a vehiculelor cu emisii zero. 

4. Funcționarea eficientă a rețelei 
TEN-T: Un PMUD ar trebui să țină seama 
în mod corespunzător de impactul 
diverselor măsuri urbane asupra fluxurilor 
de trafic, atât de călători, cât și de marfă, 
asupra rețelei transeuropene de transport, 
cu scopul de a asigura tranzitul, ocolirea 
sau interconectarea fără sincope prin 
nodurile urbane și în jurul acestora, 
inclusiv a vehiculelor neutre din punctul 
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Include, în special, acțiuni de reducere a 
congestionării traficului, de îmbunătățire a 
siguranței rutiere și de eliminare a 
blocajelor care afectează fluxurile de trafic 
în cadrul rețelei TEN-T.

de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, 
cu emisii scăzute și cu emisii zero. Include, 
în special, acțiuni de reducere a 
congestionării traficului, de îmbunătățire a 
eficienței și a siguranței rutiere și de 
eliminare a blocajelor care afectează 
fluxurile de trafic în cadrul rețelei TEN-T.

Or. en

Amendamentul 1839
Vera Tax, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Funcționarea eficientă a rețelei 
TEN-T: Un PMUD ar trebui să țină seama 
în mod corespunzător de impactul 
diverselor măsuri urbane asupra fluxurilor 
de trafic, atât de călători, cât și de marfă, 
asupra rețelei transeuropene de transport, 
cu scopul de a asigura tranzitul, ocolirea 
sau interconectarea fără sincope prin 
nodurile urbane și în jurul acestora, 
inclusiv a vehiculelor cu emisii zero. 
Include, în special, acțiuni de reducere a 
congestionării traficului, de îmbunătățire a 
siguranței rutiere și de eliminare a 
blocajelor care afectează fluxurile de trafic 
în cadrul rețelei TEN-T.

4. Funcționarea eficientă a rețelei 
TEN-T: Un PMUD ar trebui să țină seama 
în mod corespunzător de impactul 
diverselor măsuri urbane asupra fluxurilor 
de trafic, atât de călători, cât și de marfă, 
asupra rețelei transeuropene de transport, 
cu scopul de a asigura tranzitul, ocolirea 
sau interconectarea fără sincope prin 
nodurile urbane și în jurul acestora, 
inclusiv a vehiculelor cu emisii zero. 
Include, în special, acțiuni de reducere a 
congestionării traficului, de îmbunătățire a 
siguranței rutiere și de eliminare a 
blocajelor care afectează fluxurile de trafic 
în cadrul rețelei TEN-T. În schimb, 
măsurile privind TEN-T ar trebui să ia în 
considerare efectele asupra fluxurilor de 
trafic regional și local, atât pentru 
pasageri, cât și pentru mărfuri.

Or. en

Amendamentul 1840
Jakop G. Dalunde, Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Siguranța și accesibilitatea: Un 
PMUD include o strategie pentru a 
garanta faptul că toate deplasările din 
zona urbană se pot realiza în siguranță 
mergând pe jos sau cu bicicleta, iar 
infrastructura menită să asigure acest 
lucru ar trebui să fie complet accesibilă 
pentru persoanele care folosesc 
dispozitive de ajutor la mers. Ori de câte 
ori separarea modurilor active față de 
traficul motorizat nu este fezabilă sau 
justificată, se asigură viteze de deplasare 
care nu depășesc 30 km/h. Se alocă mai 
mult spațiu pietonilor pe străzi, mai ales 
în centrele urbane și în zonele cu 
densitate ridicată, cu limitări pentru 
vehiculele motorizate, cu excepția 
transportului public, acolo unde este 
cazul, pentru a reduce congestionarea 
traficului și a garanta siguranță și spațiu 
pentru toate vârstele și nevoile de 
mobilitate. Pistele pentru pietoni și pentru 
biciclete se separă în părți carosabile 
separate, ori de câte ori acest lucru este 
fezabil. Această strategie include măsuri 
pentru a asigura iluminatul 
corespunzător al pistelor pentru pietoni și 
pentru biciclete, precum și planuri de 
gestionare a întreruperilor și a 
obstacolelor, de exemplu ca urmare a 
construcțiilor sau a deteriorării 
infrastructurii ori a zăpezii sau gheții, 
pentru a asigura accesibilitatea continuă 
deplină, inclusiv pentru persoanele care 
folosesc dispozitive de ajutor la mers.

Or. en

Amendamentul 1841
Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Erik 
Bergkvist, Andreas Schieder, Josianne Cutajar, Maria Grapini

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Abordarea participativă: Elaborarea 
și punerea în aplicare a unui PMUD se 
bazează pe o abordare integrată, cu un 
nivel ridicat de cooperare, coordonare și 
consultare între diferitele niveluri de 
guvernare și autoritățile relevante. Sunt 
implicați, de asemenea, cetățenii, precum și 
reprezentanții societății civile și operatorii 
economici.

5. Abordarea participativă: Elaborarea 
și punerea în aplicare a unui PMUD se 
bazează pe o abordare integrată, cu un 
nivel ridicat de cooperare, coordonare și 
consultare între diferitele niveluri de 
guvernare și autoritățile relevante, în 
special autoritățile din domeniul 
transportului urban. Sunt implicați, de 
asemenea, cetățenii, experții în materie de 
accesibilitate, precum și reprezentanții 
societății civile, inclusiv organizațiile 
persoanelor cu dizabilități și operatorii 
economici. Această măsură sprijină, de 
asemenea, crearea unei platforme de 
colaborare pe mai multe niveluri la nivel 
național pentru a identifica și a aborda 
deficiențele în ceea ce privește 
conectivitatea dintre mediul rural și cel 
urban care acoperă zonele urbane 
funcționale și pentru a evalua 
posibilitățile oferite de planurile regionale 
de mobilitate.

Or. en

Amendamentul 1842
Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Abordarea participativă: Elaborarea 
și punerea în aplicare a unui PMUD se 
bazează pe o abordare integrată, cu un 
nivel ridicat de cooperare, coordonare și 
consultare între diferitele niveluri de 
guvernare și autoritățile relevante. Sunt 
implicați, de asemenea, cetățenii, precum 
și reprezentanții societății civile și 
operatorii economici.

5. Abordarea participativă: Elaborarea 
și punerea în aplicare a unui PMUD se 
bazează pe o abordare integrată, cu un 
nivel ridicat de cooperare, coordonare și 
consultare între diferitele niveluri de 
guvernare și autoritățile relevante, ținând 
cont de nevoile zonelor periurbane și de 
fluxurile de mobilitate ale acestora în 
raport cu nodul urban. Sunt consultați, de 
asemenea, cetățenii, precum și 
reprezentanții societății civile și operatorii 
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economici, asigurând reprezentarea și 
participarea adecvată a colectivelor și a 
persoanelor vulnerabile din punct de 
vedere socioeconomic, precum și a 
persoanelor cu mobilitate redusă, pentru 
a preveni sărăcia în materie de mobilitate 
și a asigura o accesibilitate eficace prin 
proiectare.

Or. en

Amendamentul 1843
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Abordarea participativă: Elaborarea 
și punerea în aplicare a unui PMUD se 
bazează pe o abordare integrată, cu un 
nivel ridicat de cooperare, coordonare și 
consultare între diferitele niveluri de 
guvernare și autoritățile relevante. Sunt 
implicați, de asemenea, cetățenii, precum 
și reprezentanții societății civile și 
operatorii economici.

5. Abordarea participativă: Elaborarea 
și punerea în aplicare a unui PMUD se 
bazează pe o abordare integrată, cu un 
nivel ridicat de cooperare, coordonare și 
consultare între diferitele niveluri de 
guvernare și autoritățile relevante. Sunt 
consultați, de asemenea, cetățenii, precum 
și reprezentanții societății civile, ai 
întreprinderilor, ai industriei și operatorii 
economici. Operatorii economici își pun 
la dispoziție experiențele operaționale 
pentru a îmbunătăți eficiența și 
coexistența dintre operațiunile comerciale 
și obiectivele de mediu. Această abordare 
își propune să evite dezvoltarea și punerea 
în aplicare într-o manieră fragmentată a 
PMUD-urilor în Uniune.

Or. en

Amendamentul 1844
Marco Campomenosi, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Paolo Borchia, Roman 
Haider

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Abordarea participativă: Elaborarea 
și punerea în aplicare a unui PMUD se 
bazează pe o abordare integrată, cu un 
nivel ridicat de cooperare, coordonare și 
consultare între diferitele niveluri de 
guvernare și autoritățile relevante. Sunt 
implicați, de asemenea, cetățenii, precum și 
reprezentanții societății civile și operatorii 
economici.

5. Abordarea participativă: Elaborarea 
și punerea în aplicare a unui PMUD se 
bazează pe o abordare integrată, cu un 
nivel ridicat de cooperare, coordonare și 
consultare între diferitele niveluri de 
guvernare și autoritățile relevante. Sunt 
implicați, de asemenea, cetățenii, experții 
în materie de accesibilitate, precum și 
reprezentanții societății civile și operatorii 
economici.

Or. en

Amendamentul 1845
Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Monitorizarea și indicatorii de 
performanță: Un PMUD include obiective, 
ținte și indicatori care să stea la baza 
performanței actuale și viitoare a 
sistemului de transport urban, cel puțin în 
ceea ce privește emisiile de gaze cu efect 
de seră, congestionarea traficului, 
accidentele și vătămările corporale, 
ponderea modală și accesul la serviciile de 
mobilitate, precum și date privind poluarea 
atmosferică și fonică în orașe. Punerea în 
aplicare a unui PMUD este monitorizată cu 
ajutorul indicatorilor de performanță. 
Statele membre și autoritățile relevante pun 
în aplicare mecanisme pentru a se asigura 
că un PMUD este în conformitate cu 
dispozițiile prezentei anexe și de înaltă 
calitate.

6. Monitorizarea și indicatorii de 
performanță: Un PMUD include obiective, 
ținte și indicatori măsurabile, care să stea 
la baza performanței actuale și viitoare a 
sistemului de transport urban, cel puțin în 
ceea ce privește emisiile de gaze cu efect 
de seră, în total și pentru diferitele moduri 
de transport, congestionarea traficului, 
calitatea aerului pe baza unui număr 
suficient de puncte de măsurare 
reprezentative, accidentele și vătămările 
corporale defalcate în funcție de mod, atât 
în ceea ce privește victimele, cât și 
vehiculele implicate, ponderea modală în 
kilometri parcurși pe modul de transport 
și pe an (vehicul/km, călător/km) și 
accesibilitatea serviciilor de mobilitate și a 
infrastructurii pentru diferitele moduri de 
transport, inclusiv date specifice pentru 
participanții la trafic vulnerabili și pentru 
persoanele cu dizabilități sau mobilitate 
redusă, precum și date accesibile public 
privind poluarea atmosferică și fonică în 
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orașe. Datele colectate sunt defalcate pe 
sexe, atunci când este posibil, și includ o 
analiză de gen intersecțională, acolo unde 
este cazul, pentru a garanta că datele sunt 
reprezentative pentru toți utilizatorii și 
pentru diferitele nevoi și modele de 
mobilitate ale acestora și că ele țin cont în 
mod corespunzător de impactul diferit al 
transportului și al infrastructurii de 
transporturi asupra populației. Punerea în 
aplicare a unui PMUD este monitorizată 
îndeaproape cu ajutorul indicatorilor și al 
analizei de performanță. Statele membre și 
autoritățile relevante, inclusiv evaluatorii 
externi, pun în aplicare mecanisme pentru 
a se asigura că un PMUD este în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
anexe și de înaltă calitate. Comisia 
monitorizează în mod regulat punerea 
corespunzătoare în aplicare a PMUD-
urilor, stimulează schimbul de bune 
practici și poate emite avize în cazul 
nerespectării cerințelor și standardelor 
minime, care pot include recomandări 
concrete, cu termene de aplicare.

Or. en

Amendamentul 1846
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Monitorizarea și indicatorii de 
performanță: Un PMUD include obiective, 
ținte și indicatori care să stea la baza 
performanței actuale și viitoare a 
sistemului de transport urban, cel puțin în 
ceea ce privește emisiile de gaze cu efect 
de seră, congestionarea traficului, 
accidentele și vătămările corporale, 
ponderea modală și accesul la serviciile de 
mobilitate, precum și date privind poluarea 
atmosferică și fonică în orașe. Punerea în 

6. Monitorizarea și indicatorii de 
performanță: Un PMUD include obiective, 
ținte și indicatori care să stea la baza 
performanței actuale și viitoare a 
sistemului de transport urban, cel puțin în 
ceea ce privește emisiile de gaze cu efect 
de seră, congestionarea traficului, 
accidentele și vătămările corporale, 
ponderea modală și eficiența socială 
(accesibilitatea, confortul și prețul 
convenabil al serviciilor de mobilitate), 
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aplicare a unui PMUD este monitorizată cu 
ajutorul indicatorilor de performanță. 
Statele membre și autoritățile relevante pun 
în aplicare mecanisme pentru a se asigura 
că un PMUD este în conformitate cu 
dispozițiile prezentei anexe și de înaltă 
calitate.

precum și date privind poluarea 
atmosferică și fonică în orașe. Punerea în 
aplicare a unui PMUD este monitorizată cu 
ajutorul indicatorilor de performanță 
socială, economică și de mediu. Statele 
membre și autoritățile relevante pun în 
aplicare mecanisme pentru a se asigura că 
un PMUD este în conformitate cu 
dispozițiile prezentei anexe și de înaltă 
calitate.

Or. en

Amendamentul 1847
Marco Campomenosi, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Paolo Borchia, Roman 
Haider

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Monitorizarea și indicatorii de 
performanță: Un PMUD include obiective, 
ținte și indicatori care să stea la baza 
performanței actuale și viitoare a 
sistemului de transport urban, cel puțin în 
ceea ce privește emisiile de gaze cu efect 
de seră, congestionarea traficului, 
accidentele și vătămările corporale, 
ponderea modală și accesul la serviciile de 
mobilitate, precum și date privind poluarea 
atmosferică și fonică în orașe. Punerea în 
aplicare a unui PMUD este monitorizată cu 
ajutorul indicatorilor de performanță. 
Statele membre și autoritățile relevante pun 
în aplicare mecanisme pentru a se asigura 
că un PMUD este în conformitate cu 
dispozițiile prezentei anexe și de înaltă 
calitate.

6. Monitorizarea și indicatorii de 
performanță: Un PMUD include obiective, 
ținte și indicatori care să stea la baza 
performanței actuale și viitoare a 
sistemului de transport urban, cel puțin în 
ceea ce privește emisiile de gaze cu efect 
de seră, congestionarea traficului, 
accidentele și vătămările corporale, 
ponderea modală și accesul la serviciile de 
mobilitate, precum și date privind poluarea 
atmosferică și fonică în orașe. Punerea în 
aplicare a unui PMUD este monitorizată cu 
ajutorul indicatorilor de performanță. 
Statele membre și autoritățile relevante pun 
în aplicare mecanisme pentru a se asigura 
că un PMUD este în conformitate cu 
dispozițiile prezentei anexe și de înaltă 
calitate. Statele membre se asigură că 
organizațiile care reprezintă utilizatorii 
transporturilor, inclusiv organizațiile 
persoanelor cu dizabilități, dar și experții 
în materie de accesibilitate sunt capabili 
să se implice în mod semnificativ în 
monitorizarea și evaluarea PMUD-urilor.
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Or. en

Amendamentul 1848
Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Erik 
Bergkvist, Andreas Schieder, Josianne Cutajar, Maria Grapini

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Monitorizarea și indicatorii de 
performanță: Un PMUD include obiective, 
ținte și indicatori care să stea la baza 
performanței actuale și viitoare a 
sistemului de transport urban, cel puțin în 
ceea ce privește emisiile de gaze cu efect 
de seră, congestionarea traficului, 
accidentele și vătămările corporale, 
ponderea modală și accesul la serviciile de 
mobilitate, precum și date privind poluarea 
atmosferică și fonică în orașe. Punerea în 
aplicare a unui PMUD este monitorizată cu 
ajutorul indicatorilor de performanță. 
Statele membre și autoritățile relevante pun 
în aplicare mecanisme pentru a se asigura 
că un PMUD este în conformitate cu 
dispozițiile prezentei anexe și de înaltă 
calitate.

6. Monitorizarea și indicatorii de 
performanță: Un PMUD include obiective, 
ținte și indicatori care să stea la baza 
performanței actuale și viitoare a 
sistemului de transport urban, cel puțin în 
ceea ce privește emisiile de gaze cu efect 
de seră, îmbunătățirea gestionării 
fluxurilor de trafic, congestionarea 
traficului, accidentele și vătămările 
corporale, ponderea modală și accesul la 
serviciile de mobilitate și la infrastructură 
pentru toți utilizatorii, precum și date 
privind poluarea atmosferică și fonică în 
orașe. Punerea în aplicare a unui PMUD 
este monitorizată cu ajutorul indicatorilor 
de performanță. Statele membre și 
autoritățile relevante pun în aplicare 
mecanisme pentru a se asigura că un 
PMUD este în conformitate cu dispozițiile 
prezentei anexe și de înaltă calitate.
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Amendamentul 1849
Marco Campomenosi

Propunere de regulament
Anexa VI – paragraful 1 – punctul 2 – litera j
Regulamentul (UE) 2021/1153
Anexă – partea III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) rândul treizeci și cinci intitulat (j) rândul treizeci și cinci intitulat 
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„Coridorul rețelei centrale «Scandinavia –
 Mediterana»” și rândul treizeci și șase, 
care cuprinde alinierea acestuia, se elimină.

„Coridorul rețelei centrale «Scandinavia –
 Mediterana»” și rândul treizeci și șase, 
care cuprinde alinierea acestuia, se 
elimină; După rândul treizeci și șapte, 
care conține legăturile transfrontaliere de 
pe coridorul respectiv, se introduce un 
nou rând care adaugă „legătura lipsă” 
„Villa San Giovanni - Messina (legătură 
fixă)” pentru „feroviar/rutier”;

Or. en

Justificare

Legătura dintre Villa San Giovanni și Messina este o legătură lipsă de-a lungul coridorului 
Scandinavia – Mediterana. Există mai multe motive pentru construirea podului peste 
strâmtoarea Messina, în principal acela de a asigura o legătură adecvată între Sicilia și 
Italia continentală.  Din acest motiv, ar trebui inclus și în Regulamentul (UE) 2021/1153, 
pentru a accelera procesul de evaluare și de realizare și pentru a asigura o finanțare 
corespunzătoare.


