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Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Programul ar trebui să vizeze 

sprijinirea schimbărilor climatice, a 

proiectelor durabile din punct de vedere 

social și ecologic și, dacă este cazul, 

atenuarea schimbărilor climatice și 

măsurile de adaptare la acestea. În special, 

ar trebui consolidată contribuția 

programului la realizarea scopurilor și a 

obiectivelor din Acordul de la Paris, 

precum și a obiectivelor privind clima și 

energia pentru 2030 și obiectivul de 

decarbonizare pe termen lung. 

(3) Programul ar trebui să vizeze 

sprijinirea schimbărilor climatice, a 

proiectelor durabile din punct de vedere 

social și ecologic și, dacă este cazul, 

atenuarea schimbărilor climatice și 

măsurile de adaptare la acestea. În special, 

ar trebui consolidată contribuția 

programului la realizarea scopurilor și 

obiectivul de decarbonizare pe termen 

lung. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Pentru a reflecta importanța 

combaterii schimbărilor climatice în 

conformitate cu angajamentele Uniunii 

de a pune în aplicare Acordul de la Paris 

și cu angajamentul față de obiectivele de 

dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, prezentul Regulament ar 

trebui, prin urmare, să integreze acțiunile 

de combatere a schimbărilor climatice în 

politicile Uniunii și să conducă la atingerea 

unei ținte generale reprezentate de o 

contribuție de 25 % din cheltuielile 

bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii 

obiectivelor climatice18. Acțiunile 

întreprinse în cadrul programului ar trebui 

să contribuie cu 60 % din pachetul 

financiar global al programului la 

îndeplinirea obiectivelor legate de climă, 

bazate, printre altele, pe următorii markeri 

Rio: i) 100 % pentru cheltuielile aferente 

infrastructurii feroviare, combustibililor 

alternativi, transportului urban ecologic, 

transportului energiei electrice, stocării 

energiei electrice, rețelelor inteligente, 

transportului de CO2 și energiei din surse 

regenerabile; ii) 40 % pentru căile 

navigabile interioare și transportul 

multimodal, precum și infrastructurile de 

gaze naturale — în cazul în care se permite 

utilizarea sporită a energiilor regenerabile 

pe bază de hidrogen sau biometan. 

Acțiunile relevante vor fi identificate în 

(4) Pentru a reflecta importanța 

combaterii schimbărilor climatice, 

prezentul Regulament ar trebui, prin 

urmare, să integreze acțiunile de combatere 

a schimbărilor climatice în politicile 

Uniunii și să conducă la atingerea unei 

ținte generale reprezentate de o contribuție 

de 25 % din cheltuielile bugetului UE 

pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor 

climatice18. Acțiunile întreprinse în cadrul 

programului ar trebui să contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor legate de climă, 

bazate, printre altele, pe următorii markeri 

Rio: i) 100 % pentru cheltuielile aferente 

infrastructurii feroviare, combustibililor 

alternativi, transportului urban ecologic, 

transportului energiei electrice, stocării 

energiei electrice, rețelelor inteligente, 

transportului de CO2 și energiei din surse 

regenerabile; ii) 40 % pentru căile 

navigabile interioare și transportul 

multimodal, precum și infrastructurile de 

gaze naturale — în cazul în care se permite 

utilizarea sporită a energiilor regenerabile 

pe bază de hidrogen sau biometan. 

Acțiunile relevante vor fi identificate în 

timpul pregătirii și punerii în aplicare a 

programului și reevaluate în contextul 

evaluărilor relevante și în procesele de 

evaluare. Pentru a împiedica ca 

infrastructura să fie vulnerabilă la 

potențialele efecte pe termen lung ale 
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timpul pregătirii și punerii în aplicare a 

programului și reevaluate în contextul 

evaluărilor relevante și în procesele de 

evaluare. Pentru a împiedica ca 

infrastructura să fie vulnerabilă la 

potențialele efecte pe termen lung ale 

schimbărilor climatice și pentru a se 

asigura că costul emisiilor de gaze cu efect 

de seră generate de proiect este inclus în 

evaluarea economică a proiectului, 

proiectele sprijinite de program ar trebui să 

fie supuse „imunizării la schimbările 

climatice” în conformitate cu o serie de 

orientări care ar trebui dezvoltate de 

Comisie în concordanță cu orientările 

elaborate pentru alte programe ale Uniunii, 

după caz. 

schimbărilor climatice și pentru a se 

asigura că costul emisiilor de gaze cu efect 

de seră generate de proiect este inclus în 

evaluarea economică a proiectului, 

proiectele sprijinite de program ar trebui să 

fie supuse „imunizării la schimbările 

climatice” în conformitate cu o serie de 

orientări care ar trebui dezvoltate de 

Comisie în concordanță cu orientările 

elaborate pentru alte programe ale Uniunii, 

după caz. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, p. 13. 18 COM(2018)0321, p. 13. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Un obiectiv important al acestui 

program este de a genera sinergii sporite 

între transporturi, energie și sectorul 

digital. În acest scop, programul ar trebui 

să prevadă adoptarea de programe de lucru 

intersectoriale care ar putea aborda 

domeniile specifice de intervenție, de 

exemplu în ceea ce privește mobilitatea 

conectată și automatizată sau combustibilii 

alternativi. În plus, programul ar trebui să 

permită, în fiecare sector, posibilitatea de a 

considera eligibile anumite componente 

auxiliare referitoare la alt sector, în cazul în 

care o astfel de abordare îmbunătățește 

beneficiile socio-economice ale investiției. 

Sinergia dintre sectoare ar trebui stimulată 

prin criteriile de atribuire pentru selectarea 

acțiunilor. 

(6) Un obiectiv important al acestui 

program este de a genera sinergii sporite 

între transporturi, energie și sectorul 

digital. În acest scop, programul ar trebui 

să prevadă adoptarea de programe de lucru 

intersectoriale care ar putea aborda 

domeniile specifice de intervenție, de 

exemplu în ceea ce privește mobilitatea 

conectată și automatizată sau combustibilii 

alternativi și neutralitatea tehnologică. În 

plus, programul ar trebui să permită, în 

fiecare sector, posibilitatea de a considera 

eligibile anumite componente auxiliare 

referitoare la alt sector, în cazul în care o 

astfel de abordare îmbunătățește beneficiile 

socio-economice ale investiției. Sinergia 

dintre sectoare ar trebui stimulată prin 

criteriile de atribuire pentru selectarea 

acțiunilor. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Ca urmare a Comunicării comune 

privind îmbunătățirea mobilității militare 

în UE din noiembrie 201724, planul de 

acțiune privind mobilitatea militară adoptat 

la 28 martie 2018 de către Comisie și 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe și politica de securitate25 a 

subliniat faptul că politica privind 

infrastructura de transport oferă o 

oportunitate clară pentru a mări sinergiile 

între nevoile în materie de apărare și TEN-

T. Planul de acțiune prevede că, până la 

jumătatea anului 2018, Consiliul este 

invitat să evalueze și să valideze cerințele 

militare legate de infrastructura de 

transport și că, până în 2019, serviciile 

Comisiei vor identifica părțile rețelei 

transeuropene de transport adecvate pentru 

transportul militar, inclusiv modernizările 

necesare ale infrastructurii existente. 

Finanțarea din partea Uniunii pentru 

punerea în aplicare de proiecte cu dublă 

utilizare ar trebui să fie implementată prin 

intermediul programului pe baza unor 

programe de lucru specifice care să 

precizeze cerințele aplicabile, astfel cum 

sunt definite în contextul planului de 

acțiune. 

(14) Ca urmare a Comunicării comune 

privind îmbunătățirea mobilității de 

apărare în UE din noiembrie 201724, 

planul de acțiune privind mobilitatea 

militară adoptat la 28 martie 2018 de către 

Comisie și Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 

securitate25 a subliniat faptul că politica 

privind infrastructura de transport oferă o 

oportunitate clară pentru a mări sinergiile 

între nevoile în materie de apărare și TEN-

T. Planul de acțiune prevede că, până la 

jumătatea anului 2018, Consiliul este 

invitat să evalueze și să valideze cerințele 

în materie de apărare legate de 

infrastructura de transport și că, până în 

2019, serviciile Comisiei vor identifica 

părțile rețelei transeuropene de transport 

adecvate pentru transportul în domeniul 

apărării, inclusiv modernizările necesare 

ale infrastructurii existente. Finanțarea din 

partea Uniunii pentru realizarea de 

infrastructură de transport cu dublă 

utilizare, civilă și militară, ar trebui să fie 

implementată prin intermediul programului 

pe baza unor programe de lucru specifice 

care să precizeze cerințele aplicabile, astfel 

cum sunt definite în contextul planului de 

acțiune. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41 24 JOIN(2017) 41. 
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Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Tehnologiile de infrastructură 

inovatoare care permit tranziția spre 

sisteme energetice și de mobilitate cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon și 

îmbunătățesc securitatea aprovizionării 

sunt esențiale, având în vedere agenda de 

decarbonizare a Uniunii. În special, în 

Comunicarea sa din 23 noiembrie 2017 

intitulată „Comunicare privind 

consolidarea rețelelor energetice 

europene”28, Comisia a subliniat faptul că 

rolul energiei electrice, în cazul în care 

energia din surse regenerabile va 

reprezenta jumătate din volumul total de 

electricitate până în 2030, va fi din ce în 

ce mai mult de a stimula decarbonizarea 

sectoarelor, până în prezent dominată de 

combustibilii fosili, cum ar fi transportul, 

industria și încălzirea și răcirea și că, prin 

urmare, accentul în cadrul politicii 

privind infrastructura energetică 

transeuropeană este pus din ce în ce mai 

mult pe interconexiunile electrice, 

instalațiile electrice și rețelele inteligente. 
Pentru a sprijini obiectivele de 

decarbonizare a Uniunii, trebuie să se ia în 

considerare în mod corespunzător și să se 

acorde prioritate tehnologiilor și 

proiectelor care contribuie la tranziția către 

o economie cu emisii reduse de carbon. 

Comisia va avea drept obiectiv creșterea 

numărului de rețele inteligente 

(20) Tehnologiile de infrastructură 

inovatoare care permit tranziția spre 

sisteme energetice și de mobilitate cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon și 

îmbunătățesc securitatea aprovizionării 

sunt esențiale, având în vedere agenda de 

decarbonizare a Uniunii. Pentru a sprijini 

obiectivele de decarbonizare a Uniunii, 

trebuie să se ia în considerare în mod 

corespunzător și să se acorde prioritate 

tehnologiilor și proiectelor care contribuie 

la tranziția către o economie cu emisii 

reduse de carbon. Comisia va avea drept 

obiectiv creșterea numărului de rețele 

inteligente transfrontaliere inovatoare de 

stocare, precum și al proiectelor de 

transport al dioxidului de carbon care 

urmează să fie sprijinite în cadrul 

programului. 
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transfrontaliere inovatoare de stocare, 

precum și al proiectelor de transport al 

dioxidului de carbon care urmează să fie 

sprijinite în cadrul programului. 

_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) În plus, bazându-se pe succesul 

inițiativei WiFi4EU, programul ar trebui 

să sprijine în continuare accesul la o 

conexiune locală fără fir, gratuită și de 

înaltă calitate locale, în centrele vieții 

publice locale, inclusiv entitățile cu 

misiune de serviciu public, cum sunt 

autoritățile publice și furnizorii de servicii 

publice, precum și în spațiile în aer liber 

accesibile publicului larg, pentru a 

promova viziunea digitală a Uniunii în 

comunitățile locale. 

(25) În plus, programul ar trebui să 

sprijine în continuare accesul la o 

conexiune locală fără fir, gratuită și de 

înaltă calitate, în centrele vieții publice 

locale, inclusiv entitățile cu misiune de 

serviciu public, cum sunt autoritățile 

publice și furnizorii de servicii publice, 

precum și în spațiile în aer liber accesibile 

publicului larg, pentru a promova viziunea 

digitală a Uniunii în comunitățile locale. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) să adapteze rețelele TEN-T la 

nevoile în materie de mobilitate militară; 

(ii) să adapteze rețelele TEN-T la 

mobilitatea de apărare pentru 

infrastructura de transport cu dublă 

utilizare; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) până la 30 615 493 000 EUR 

pentru obiectivele specifice menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (a), din care: 

(a) 30 615 493 000 EUR pentru 

obiectivele specifice menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (a), din care: 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) până la 8 650 000 000 EUR pentru 

obiectivele specifice menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (b), din care 

până la 10 % pentru facilitarea cooperării 

transfrontaliere în domeniul energiei din 

surse regenerabile 

(b) 8 650 000 000 EUR pentru 

obiectivele specifice menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (b), din care 

până la 10 % pentru proiectele 

transfrontaliere în domeniul energiei din 

surse regenerabile 

Or. en 
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Articolul 4 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 3 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele specifice menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (a). 

(c) 3 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele specifice menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (c). 

Or. en 

 


