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Proiect de aviz (PE394.132v01-00)
Edite Estrela
O politică europeană de transport durabil, ţinând seama de politicile europene din domeniul 
energiei şi al mediului
(2007/2147(INI))

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 1
Punctul 2

2. îşi declară sprijinul faţă de procesul legislativ în curs prin care se urmăreşte includerea 
aviaţiei în cadrul Sistemului european de comercializare a cotelor de emisii, precum şi 
faţă de elaborarea unor măsuri menite să atenueze impactul sectorului maritim 
asupra climei; consideră că costurile de mediu, inclusiv emisiile de gaze cu efect de 
seră, ar trebui să se reflecte în preţul tuturor mijloacelor de transport şi că
mijloacele ale căror repercusiuni asupra mediului sunt mai grave ar trebui să suporte 
costurile cele mai ridicate;  

Or. en

Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 2
Punctul 2

2. îşi declară sprijinul faţă de procesul legislativ în curs prin care se urmăreşte includerea 
aviaţiei în cadrul Sistemului european de comercializare a cotelor de emisii, precum şi 
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faţă de elaborarea unor norme similare destinate sectorului maritim; atrage totuşi 
atenţia asupra faptului că eventuala instituire a unui sistem de comercializare a cotelor 
de emisii pentru transportul maritim nu ar trebui să penalizeze acest mijloc de 
transport, care are un impact minim asupra mediului (alături de căile navigabile 
interne) şi nici să favorizeze alte mijloace, ale căror repercusiuni asupra mediului sunt 
mai grave;

Or. pt

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 3
Punctul 2a (nou)

2a. solicită Comisiei să realizeze o evaluare exhaustivă a viabilităţii tehnice şi 
economice şi a consecinţelor asupra mediului determinate de utilizarea 
combustibililor alternativi pentru transportul aerian, maritim şi pe căile navigabile 
interioare, fapt ce poate contribui la îmbunătăţirea eficienţei energetice a acestor 
transporturi;

Or. pt

Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 4
Punctul 2a (nou)

2a. consideră că costurile legate de infrastructură, de emisiile de gaze cu efect de seră, 
de accidente şi de poluarea sonoră ar trebui să se reflecte în costul transportului, 
astfel încât să se încurajeze utilizatorii să aleagă alternative mai durabile;

Or. pt

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 5
Punctul 3

3. subliniază necesitatea susţinerii din punct de vedere financiar, de către UE, a punerii 
în aplicare a proiectelor prioritare în cadrul reţelelor transeuropene, inclusiv a 
Sistemului european de gestionare a traficului feroviar, precum şi a stabilirii 
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orientărilor adecvate în ceea ce priveşte subvenţiile de stat acordate sectorului 
feroviar; ia act de faptul că extinderea şi dezvoltarea asistenţei, mecanismelor şi 
politicilor financiare şi de alt tip care încurajează transferul modal continuu spre 
acest mijloc de transport în statele membre, atât pentru pasageri, cât şi pentru 
mărfuri, sunt absolut vitale pentru îndeplinirea angajamentelor şi a obiectivelor 
asumate de UE în cadrul Protocolului de la Kyoto;

Or. en

Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 6
Punctul 3a (nou)

3a. propune instituirea unui cadru care să promoveze caracterul durabil al 
transportului feroviar printr-o politică de mediu mai dinamică, care să încurajeze. 
de exemplu, utilizarea electricităţii produse din surse regenerabile;

Or. pt

Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 7
Punctul 3a (nou)

3a. subliniază importanţa aplicării unor planuri de acţiune naţionale care să încurajeze 
cererea consumatorilor pentru mijloace de transport cu emisii mai scăzute, aşa cum 
s-a propus în Rezoluţia sa din 24 octombrie 2007 privind strategia comunitară de 
reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme şi vehicule utilitare uşoare1; 
solicită Comisiei să includă această sugestie într-o viitoare strategie europeană 
privind transportul durabil;

Or. pt

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 8
Punctul 4

4. insistă asupra faptului că nu se poate garanta un sistem de transport durabil pentru 

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469. 
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generaţiile viitoare decât prin combinarea unor măsuri precum reducerea traficului, 
îmbunătăţirea logisticii şi a măsurilor fiscale de încurajare a utilizării mijloacelor de 
transport (text eliminat) cu impact minim asupra mediului; 

Or. en

Amendament depus de Jens Holm

Amendamentul 9
Punctul 4

4. insistă asupra faptului că facilitarea utilizării biocarburanţilor poate fi considerată 
doar o măsură suplimentară şi că doar combinarea unor măsuri precum un transfer 
modal spre mijloace de transport mai eficace, o eficienţă sporită a autovehiculelor 
din punctul de vedere al consumului de carburanţi, reducerea traficului, 
îmbunătăţirea logisticii şi a stimulentelor fiscale poate garanta un sistem de transport 
durabil pentru generaţiile viitoare;

Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 10
Punctul 4

4. insistă asupra faptului că nu se poate garanta un sistem de transport durabil pentru 
generaţiile viitoare decât prin combinarea unor măsuri precum reducerea traficului, 
reducerea cererii de transport motorizat în general, îmbunătăţirea logisticii şi a 
măsurilor fiscale de încurajare a mijloacelor de transport şi a combustibililor cu impact 
minim asupra mediului;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 11
Punctul 4

4. insistă asupra faptului că nu se poate garanta un sistem de transport durabil pentru 
generaţiile viitoare decât prin combinarea unor măsuri precum realizarea unor 
sisteme inteligente de control al traficului rutier şi aerian, îmbunătăţirea logisticii şi 
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a măsurilor fiscale de încurajare a mijloacelor de transport şi a combustibililor cu 
impact minim asupra mediului;

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 12
Punctul 5

5. observă că promovarea unor sisteme de transport public sigure, (text eliminat)
eficiente din punct de vedere energetic şi accesibile din punct de vedere financiar, 
precum şi dezvoltarea lor progresivă şi extinderea conexiunilor existente vor 
contribui la reducerea impactului negativ al transporturilor asupra mediului;

Or. pl

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 13
Punctul 5

5. observă că promovarea unor sisteme de transport public sigure, cu impact minim 
asupra mediului, eficiente şi accesibile din punct de vedere financiar, precum 
utilizarea şi deţinerea în comun de automobile sau utilizarea vehiculelor care nu sunt 
echipate cu motoare, constituie paşi fundamentali în direcţia reducerii impactului 
negativ al transporturilor asupra mediului; face apel la Comisie şi la statele membre 
să solicite crearea în toate oraşele din UE a unor planuri de mobilitate urbană care 
să cuprindă măsuri speciale de facilitare şi promovare a utilizării bicicletelor;

Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 14
Punctul 5

5. observă că promovarea unor sisteme de transport public şi de transport feroviar, 
fluvial şi maritim de mărfuri sigure, cu impact minim asupra mediului, eficiente şi 
accesibile din punct de vedere financiar, precum şi utilizarea şi deţinerea în comun de 
automobile sau promovarea intensivă a vehiculelor care nu sunt echipate cu motoare, 
şi instituirea unor politici paralele menite să reducă cererea totală de transport 
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motorizat constituie paşi fundamentali în direcţia reducerii impactului negativ al 
transporturilor asupra mediului

Or. en

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 15
Punctul 5a (nou)

5a. solicită statelor membre să promoveze campanii de informare şi educare, adresate în 
special tinerei generaţii, în vederea realizării unor modificări reale ale modelelor 
comportamentale, care să constituie elementul cheie al unei strategii ambiţioase pe 
termen lung cu privire la transportul durabil;

Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 16
Punctul 6

6. subliniază necesitatea adoptării unor limite ambiţioase şi obligatorii cu privire la 
emisiile de dioxid de carbon ale automobilelor şi autovehiculelor de marfă noi, care 
să le permită acestora să devină mai eficiente în ceea ce priveşte consumul de 
combustibili şi mai accesibile în cazul în care nu se poate evita utilizarea lor, precum 
şi a încurajării (text eliminat) unei producţii atente şi durabile de combustibili 
alternativi din biogaz, însă în contextul unei utilizări considerabil reduse a 
automobilelor şi autovehiculelor de marfă realizate ca urmare a aplicării măsurilor 
menţionate anterior;

Or. en

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 17
Punctul 6

6. subliniază necesitatea adoptării unor limite ambiţioase şi obligatorii cu privire la 
emisiile de dioxid de carbon ale automobilelor, care să le permită acestora să devină 
mai eficiente în ceea ce priveşte consumul de combustibili şi a asigurării caracterului 
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durabil al producţiei de combustibili alternativi din biomasă, luând în considerare şi
repercusiunile cu privire la producţia alimentară şi la despăduriri; 

Or. en

Amendament depus de Jens Holm

Amendamentul 18
Punctul 6

6. subliniază necesitatea adoptării unor limite ambiţioase şi obligatorii cu privire la 
emisiile de dioxid de carbon ale automobilelor, care să le permită acestora să devină 
mai eficiente în ceea ce priveşte consumul de combustibili şi mai accesibile pentru 
toate categoriile de utilizatori, precum şi a încurajării, drept prioritate absolută, a unei 
producţii atente şi durabile de combustibili nefosili proveniţi din biomasă, care 
antrenează reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
comparaţie cu combustibilii fosili, luând în considerare repercusiunile cu privire la 
producţia alimentară, biodiversitate, standardele relevante ale OMM, resursele de 
apă, modificarea utilizării terenurilor şi (text eliminat) despăduriri;

Or. en

Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 19
Punctul 6

6. subliniază necesitatea adoptării unor limite ambiţioase şi obligatorii cu privire la 
emisiile de dioxid de carbon ale automobilelor, care să le permită acestora să devină 
mai eficiente în ceea ce priveşte consumul de combustibili şi mai accesibile pentru 
toate categoriile de utilizatori, precum şi a încurajării (text eliminat) unei producţii 
atente şi durabile de combustibili alternativi din biomasă, utilizând metodele cele mai 
eficiente şi luând în considerare repercusiunile cu privire la producţia alimentară şi la 
despăduriri;

Or. pt
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Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 20
Punctul 6a (nou)

6a. reafirmă faptul că un parc nou de automobile este esenţial pentru reducerea la 
minim a emisiilor de CO2; consideră că statele membre ar trebui să utilizeze 
instrumente de piaţă pentru a promova înnoirea parcului de automobile; 

Or. pt

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 21
Punctul 6a (nou)

6a. solicită o implicare mai responsabilă a actorilor de pe piaţa transporturilor (de 
exemplu, în cadrul parteneriatelor public-privat), care pot constitui forţa motrice în 
procesul de realizare a obiectivelor de mediu;

Or. en

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 22
Punctul 7

7. se declară în favoarea includerii activităţilor de cercetare necesare în acest sens în 
cadrul celui de-al şaptelea program-cadru şi încurajează Comisia să încerce să 
stabilească parteneriate public-privat în domeniul cercetării şi dezvoltării, în scopul 
elaborării tehnologiilor necesare unui transport durabil şi cu impact minim asupra 
mediului; atrage atenţia asupra faptului că o exploatare mai intensă şi mai bună a 
noilor tehnologii existente cu impact redus asupra mediului ar crea imediat valoare 
adăugată în cadrul politicii europene în domeniul transporturilor;

Or. en
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Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 23
Punctul 7a (nou)

7a. consideră că dezvoltarea de combustibili alternativi şi regenerabili, precum pilele de 
combustie şi cu hidrogen, care se aşteaptă să devină în viitor alternative mai viabile 
decât tehnologiile actuale ale motoarelor, este un mijloc esenţial de consolidare a 
rolului de lider al Europei în acest domeniu;

Or. pt

Amendament depus de Edite Estrela

Amendamentul 24
Punctul 7a (nou)

7a. subliniază că autorităţile publice pot avea un rol important în promovarea 
transportului durabil prin achiziţionarea de autovehicule pentru sistemele lor de 
transport public;

Or. en
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