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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cadrul obiectivului specific 

menționat la articolul 3 alineatul (2) 

litera (a) punctul (ii): acțiuni sau activități 

specifice în cadrul unei acțiuni, care 

sprijină infrastructura de transport din 

rețeaua TEN-T în vederea adaptării 

acesteia la necesitățile de mobilitate 

militară cu scopul de a permite o dublă 

utilizare civilă și militară a infrastructurii. 

(c) în cadrul obiectivului specific 

menționat la articolul 3 alineatul (2) 

litera (a) punctul (ii): acțiuni sau activități 

specifice în cadrul unei acțiuni, care 

sprijină infrastructura de transport din 

rețeaua TEN-T în vederea adaptării 

acesteia la necesitățile de mobilitate din 

domeniul apărării, cu scopul de a permite 

o dublă utilizare civilă și militară a 

infrastructurii. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Programele de lucru menționate la 

articolul 19 pot prevedea că sunt eligibile 

numai propunerile depuse de unul sau mai 

multe state membre sau, cu acordul statelor 

membre în cauză, de către organizații 

internaționale, întreprinderi comune sau 

întreprinderi sau organisme publice sau 

private. 

5. Programele de lucru menționate la 

articolul 19 pot prevedea că sunt eligibile 

numai propunerile depuse de unul sau mai 

multe state membre sau, cu acordul statelor 

membre în cauză, de către organizații 

internaționale, întreprinderi comune sau 

întreprinderi sau organisme publice sau 

private. În scopul stabilirii eligibilității, 

este necesar consensul statelor membre. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În sectorul transporturilor, 

evaluarea propunerilor în funcție de 

criteriile de atribuire menționate la 

alineatul (1) trebuie, după caz, să se asigure 

că acțiunile propuse sunt în concordanță cu 

planurile de lucru pentru coridor și actele 

de punere în aplicare în conformitate cu 

articolul 47 din Regulamentul (UE) 

nr. 1315/2013 și trebuie să ia în 

considerare avizul coordonatorului 

european responsabil în temeiul 

articolului 45 alineatul (8). 

4. În sectorul transporturilor, 

evaluarea propunerilor în funcție de 

criteriile de atribuire menționate la 

alineatul (1) trebuie, după caz, să asigure 

faptul că acțiunile propuse sunt în 

concordanță cu planurile de lucru pentru 

coridor și actele de punere în aplicare în 

conformitate cu articolul 47 din 

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 și 

trebuie să aibă în vedere avizul fără 

caracter obligatoriu al coordonatorului 

european responsabil în temeiul 

articolului 45 alineatul (8). 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acțiunea nu a început în termen de 

un an de la data de începere indicată în 

acordul de grant; 

(a) acțiunea nu a început în termen de 

doi ani de la data de începere indicată în 

acordul de grant; 
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