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Amendamentul 1
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că transportul urban este 
responsabil pentru circa 70% din 
totalitatea gazelor cu efect de seră; 
consideră că o reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră este posibilă numai 
printr-o schimbare a politicii în domeniul 
transporturilor;

Or. de

Amendamentul 2
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că un sistem de transport 
urban ecologic se bazează pe următoarele 
puncte: limitarea mobilității, utilizarea 
mijloacelor de transport ecologice (în 
special mersul pe jos sau cu bicicleta) și 
diversificarea ofertei în transportul 
public;

Or. de
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Amendamentul 3
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că modelul urbanistic al 
„orașului drumurilor scurte” este cel care 
permite o mobilitate ecologică în orașe;

Or. de

Amendamentul 4
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că mijloacele de transport 
urban se supun principiului subsidiarității; 
totuși, subliniază că autoritățile locale nu 
pot răspunde acestor provocări fără a 
beneficia de cooperare și coordonare la 
nivel european; astfel, Comisia trebuie să 
furnizeze studii și un cadru juridic, să 
finanțeze cercetarea și să promoveze și să 
difuzeze bunele practici; solicită Comisiei 
să publice o culegere a dispozițiilor 
normative europene din domeniu;

2. reamintește că mijloacele de transport 
urban se supun principiului subsidiarității; 
totuși, subliniază că, de multe ori,
autoritățile locale nu pot răspunde acestor 
provocări fără a beneficia de cooperare și 
coordonare la nivel european; astfel, 
Comisia trebuie să furnizeze studii și un 
cadru juridic, să finanțeze cercetarea și să 
promoveze și să difuzeze bunele practici; 
solicită Comisiei să publice o culegere a 
dispozițiilor normative europene cu 
caracter obligatoriu din acest domeniu și 
să propună regiunilor și orașelor cadre 
comune de referință care să le faciliteze 
luarea deciziilor privind planificarea și 
punerea în aplicare a strategiilor de 
dezvoltare;

Or. pl
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Amendamentul 5
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că mijloacele de transport 
urban se supun principiului subsidiarității; 
totuși, subliniază că autoritățile locale nu 
pot răspunde acestor provocări fără a 
beneficia de cooperare și coordonare la 
nivel european; astfel, Comisia trebuie să 
furnizeze studii și un cadru juridic, să 
finanțeze cercetarea și să promoveze și să 
difuzeze bunele practici; solicită Comisiei 
să publice o culegere a dispozițiilor 
normative europene din domeniu;

2. reamintește că mijloacele de transport 
urban se supun principiului subsidiarității; 
totuși, subliniază că autoritățile locale nu 
pot răspunde acestor provocări fără a 
beneficia de cooperare și coordonare la 
nivel european; astfel, Comisia trebuie să 
furnizeze studii și un cadru juridic, să 
finanțeze cercetarea și să promoveze și să 
difuzeze bunele practici în conformitate cu 
criterii accesibile la nivel general, în toate 
limbile oficiale ale UE; solicită Comisiei 
să publice o culegere a dispozițiilor 
normative europene din domeniu;

Or. pl

Amendamentul 6
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că dezvoltarea rețelelor 
interurbane ar trebui să facă parte din 
conceptul mobilității urbane, deoarece 
permite interconexiunea orașelor mari, 
dezvoltarea lor economică, transportul 
fluid și rapid de persoane și mărfuri, 
precum și promovarea turismului;

Or. ro
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Amendamentul 7
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca principiul abordării integrate 
să fie promovat în cadrul unei guvernanțe 
în parteneriat care să asocieze actorii 
urbani și periurbani, naționali și europeni și 
care să țină seama de tematicile legate de 
transport: inserție socială, poluare sonoră, 
competitivitate, mediu etc.; repetă 
solicitarea ca instituirea unei abordări 
integrate să fie obligatorie la programarea 
și alegerea proiectelor în cadrul fondurilor 
structurale;

3. solicită ca principiul abordării integrate 
să fie promovat în cadrul unei guvernanțe 
în parteneriat care să asocieze actorii 
urbani și periurbani, naționali și europeni și 
care să țină seama de tematicile legate de 
transport: inserție socială, poluare sonoră, 
siguranță, competitivitate, mediu etc.; 
repetă solicitarea ca instituirea unei 
abordări integrate să fie obligatorie la 
programarea și alegerea proiectelor în 
cadrul fondurilor structurale;

Or. ro

Amendamentul 8
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă faptul că în perioada actuală 
de finanțare 2007-2013 numai 
aproximativ 9% (8 miliarde de euro) din 
fondurile structurale prevăzute pentru 
transport (82 miliarde de euro ) sunt 
destinate transportului urban; consideră 
că acest procentaj este mult prea redus 
pentru a contracara provocările la adresa 
unei mobilități adecvate în orașele 
europene, cât și provocările la adresa 
protecției mediului și a climei;

Or. de
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Amendamentul 9
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că în cadrul Planului 
european de redresare economică, se 
preferă utilizarea fondurilor structurale 
pentru proiecte durabile în domeniul 
infrastructurii; solicită insistent statelor 
membre și regiunilor să direcționeze o 
parte importantă a acestor fonduri înspre 
transportul urban ecologic;

Or. de

Amendamentul 10
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4 – liniuțele 3a și 3b (noi) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- utilizarea tehnologiilor ecologice, 
informaționale și de comunicare pentru a  
reduce în mod semnificativ problemele 
specifice marilor orașe europene, de 
exemplu ambuteiajele, accidentele, 
poluarea etc.;
- încurajarea autorităților regionale și 
locale să promoveze, în măsura în care 
acest lucru este posibil, utilizarea 
bicicletelor pentru descongestionarea 
traficului și reducerea poluării;

Or. ro
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