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Amendamentul 1
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că, deși sistemele inteligente 
de transport (ITS) pot facilita gestionarea 
fluxurilor din ce în ce mai intense ale 
traficului, nu sunt suficiente pentru a 
oferi soluții durabile la problemele 
urgente din domeniul transporturilor; 
consideră că eforturile de prevenire și 
reducere a traficului trebuie să fie în 
c o n t i n u a r e  prioritatea cea mai 
importantă;

Or. de

Amendamentul 2
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază efectul pozitiv pe care îl au 
sistemele inteligente de transport (ITS) 
asupra dezvoltării durabile în ceea ce 
privește îmbunătățirea eficienței economice 
a regiunilor, prin crearea unor condiții de 
accesibilitate reciprocă, prin intensificarea 
comerțului local și interregional și prin 
dezvoltarea pieței interne a Uniunii 
Europene și a ocupării forței de muncă în 
cadrul activităților care depind de punerea 
în aplicare a sistemelor inteligente de 
transport;

1. subliniază efectul pozitiv pe care îl au 
sistemele inteligente de transport (ITS) 
asupra dezvoltării durabile în ceea ce 
privește îmbunătățirea eficienței economice 
a tuturor regiunilor, inclusiv a zonelor 
urbane, prin crearea unor condiții de 
accesibilitate reciprocă, prin intensificarea 
comerțului local și interregional și prin 
dezvoltarea pieței interne a Uniunii 
Europene și a ocupării forței de muncă în 
cadrul activităților care depind de punerea 
în aplicare a sistemelor inteligente de 
transport;

Or. en
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Amendamentul 3
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că ITS pot îmbunătăți 
condițiile de viață ale cetățenilor europeni 
și siguranța rutieră, pot reduce emisiile
nocive și poluarea mediului, pot spori
eficiența transporturilor și pot reduce 
congestionarea traficului;

2. consideră că ITS pot îmbunătăți 
condițiile de viață ale cetățenilor europeni, 
în special ale celor care locuiesc în zone 
urbane, și că vor contribui la ameliorarea 
siguranței rutiere, la reducerea emisiilor
nocive și a poluării mediului, la sporirea 
eficienței transporturilor și la reducerea
congestionării traficului;

Or. en

Amendamentul 4
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că ITS pot îmbunătăți 
condițiile de viață ale cetățenilor europeni 
și siguranța rutieră, pot reduce emisiile 
nocive și poluarea mediului, pot spori 
eficiența transporturilor și pot reduce 
congestionarea traficului;

2. consideră că ITS pot îmbunătăți 
condițiile de viață ale cetățenilor europeni 
și siguranța rutieră, pot reduce emisiile 
nocive și poluarea mediului, pot spori 
eficiența transporturilor și accesibilitatea 
în zonele periferice și pot reduce 
congestionarea traficului;

Or. ro

Amendamentul 5
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. dorește implementarea tehnologiilor 
noi în vederea îmbunătățirii eficienței 
energetice atât la nivel regional, cât și la 
nivel comunitar;

Or. ro

Amendamentul 6
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța parteneriatelor 
public-private (PPP) în aplicarea ITS și 
invită Comisia și statele membre să ia 
măsuri active pentru promovarea și 
facilitarea utilizării acestora;

Or. pl

Amendamentul 7
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. dorește să se realizeze o coordonare 
operațională între statele membre, astfel 
încât calendarele pentru punerea în aplicare 
a măsurilor de politică regională 
programate pentru 2007-2013 să fie 
coerente cu realizarea obiectivelor stabilite 
în planul de acțiune;

4. vizează promovarea unei abordări 
integrate pentru realizarea unei 
coordonări operaționale între statele 
membre, astfel încât calendarele pentru 
punerea în aplicare a măsurilor de politică 
regională programate pentru 2007-2013 să 
fie coerente cu realizarea obiectivelor 
stabilite în planul de acțiune;

Or. ro
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Amendamentul 8
Monica Giuntini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. dorește să se realizeze o coordonare 
operațională între statele membre, astfel 
încât calendarele pentru punerea în aplicare 
a măsurilor de politică regională 
programate pentru 2007-2013 să fie 
coerente cu realizarea obiectivelor stabilite 
în planul de acțiune;

4. dorește să se realizeze o coordonare 
operațională între statele membre, astfel 
încât calendarele pentru punerea în aplicare 
a măsurilor de politică regională 
programate pentru 2007-2013 să fie 
coerente cu realizarea obiectivelor stabilite 
în planul de acțiune și, de asemenea, ca 
acest plan să prevadă termene scurte de 
punere în aplicare;

Or. it

Amendamentul 9
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este necesar să se 
definească și să se valorifice mai bine 
rolul semnificativ pe care îl pot avea 
zonele rurale și periferice în realizarea 
obiectivelor pe termen mediu și lung;

eliminat

Or. de

Amendamentul 10
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este necesar să se 
definească și să se valorifice mai bine rolul 
semnificativ pe care îl pot avea zonele 
rurale și periferice în realizarea 
obiectivelor pe termen mediu și lung;

5. subliniază că este necesar să se 
definească și să se valorifice mai bine 
potențialul semnificativ al zonelor urbane
și evidențiază rolul pe care îl pot avea 
zonele rurale și periferice în realizarea 
obiectivelor pe termen mediu și lung;

Or. en

Amendamentul 11
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este necesar să se 
definească și să se valorifice mai bine rolul 
semnificativ pe care îl pot avea zonele 
rurale și periferice în realizarea 
obiectivelor pe termen mediu și lung;

5. subliniază că este necesar să se 
definească și să se valorifice mai bine rolul 
semnificativ pe care îl pot avea zonele 
rurale și periferice în dezvoltarea 
echilibrată pe termen mediu și lung;

Or. ro

Amendamentul 12
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră ca fiind de importanță 
absolută implementarea rețelelor de 
transport inteligente în zonele cu potențial
turistic ridicat, în vederea fluidizării 
traficului, a diminuării accidentelor și a 
creșterii securității; consideră că ITS 
contribuie la dezvoltarea economică a 
regiunilor, inclusiv a celor periferice;
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Or. ro

Amendamentul 13
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
acorde mai multă importanță zonelor 
regionale care sunt vizate într-o mai mare 
măsură de oportunitățile de transport 
fluvial și maritim interregional;

6. invită Comisia și statele membre să 
sprijine regiunile pentru a analiza 
posibilitățile de utilizare a ITS de către 
diferiți operatori de transport;

Or. de

Amendamentul 14
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
acorde mai multă importanță zonelor 
regionale care sunt vizate într-o mai mare 
măsură de oportunitățile de transport 
fluvial și maritim interregional;

6. invită Comisia și statele membre să ia în 
considerare potențialul regiunilor care 
sunt vizate într-o mai mare măsură de 
oportunitățile de transport fluvial și 
maritim interregional și să ia măsuri 
specifice în ceea ce le privește;

Or. en

Amendamentul 15
Monica Giuntini

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
acorde mai multă importanță zonelor 
regionale care sunt vizate într-o mai mare 
măsură de oportunitățile de transport 
fluvial și maritim interregional;

6. invită Comisia și statele membre, având 
în vedere caracterul geografic specific al 
Europei, să acorde mai multă importanță 
zonelor regionale care sunt vizate într-o 
mai mare măsură de oportunitățile de 
transport fluvial și maritim interregional și
să stimuleze o conectare din ce în ce mai 
accentuată între acest tip de transport și 
modalitățile tradiționale;

Or. it

Amendamentul 16
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța cooperării 
interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale pentru dezvoltarea și 
punerea în aplicare a ITS și solicită statelor 
membre să împărtășească și să facă 
schimb, de la o regiune la alta, de bune 
practici, pentru realizarea obiectivului 
dublu de a obține transferul cunoștințelor 
în cadrul sectorului ITS și de a evita 
fragmentarea în interiorul sistemului.

7. subliniază importanța cooperării 
interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale pentru dezvoltarea și 
punerea în aplicare a ITS și solicită 
Comisiei să elaboreze un sistem de schimb 
de bune practici disponibil pe scară largă 
în toate limbile UE, iar statelor membre să 
împărtășească și să facă schimb, de la o 
regiune la alta, de bune practici, pentru 
realizarea obiectivului dublu de a obține 
transferul cunoștințelor în cadrul sectorului 
ITS și de a evita fragmentarea în interiorul 
sistemului.

Or. pl

Amendamentul 17
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea investițiilor în 
infrastructură și sisteme de transport 
inteligente, care să urmărească, în 
special, dezvoltarea rețelelor 
transeuropene, foarte importante pentru 
conectarea regiunilor din Uniunea 
Europeană și implementarea unei politici 
europene durabile în materie de 
transporturi;

Or. ro
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