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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. În ceea ce privește sumele 

transferate din Fondul de coeziune, 30 % 

din aceste sume trebuie să fie puse de 

îndată la dispoziția tuturor statelor membre 

eligibile pentru finanțare din Fondul de 

coeziune, în vederea finanțării proiectelor 

de infrastructură în domeniul 

transporturilor în conformitate cu prezentul 

regulament, acordând prioritate legăturilor 

transfrontaliere și legăturilor lipsă. Până la 

31 decembrie 2023, selecția proiectelor 

eligibile pentru finanțare trebuie să 

respecte alocațiile naționale din cadrul 

Fondului de coeziune în ceea ce privește 

70% din resursele transferate. Începând cu 

1 ianuarie 2024, resursele transferate 

programului care nu au fost angajate pentru 

un proiect de infrastructură în domeniul 

transporturilor sunt puse la dispoziția 

tuturor statelor membre eligibile pentru 

finanțare din Fondul de coeziune, în 

vederea finanțării proiectelor de 

infrastructură în domeniul transporturilor 

în conformitate cu prezentul regulament. 

8. În ceea ce privește sumele 

transferate din Fondul de coeziune, 30 % 

din aceste sume trebuie să fie puse la 

dispoziția tuturor statelor membre eligibile 

pentru finanțare din Fondul de coeziune, de 

la începutul programului, în vederea 

finanțării proiectelor de infrastructură în 

domeniul transporturilor în conformitate cu 

prezentul regulament, acordând prioritate 

legăturilor transfrontaliere și legăturilor 

lipsă. Până la 31 decembrie 2023, selecția 

proiectelor eligibile pentru finanțare 

trebuie să respecte alocațiile naționale din 

cadrul Fondului de coeziune în ceea ce 

privește 70 % din resursele transferate. 

Începând cu 1 ianuarie 2024, resursele 

transferate programului care nu au fost 

angajate pentru un proiect de infrastructură 

în domeniul transporturilor sunt puse la 

dispoziția tuturor statelor membre eligibile 

pentru finanțare din Fondul de coeziune, în 

vederea finanțării proiectelor de 

infrastructură în domeniul transporturilor 

în conformitate cu prezentul regulament. 
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