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Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) La nivelul Uniunii, semestrul 

european pentru coordonarea politicilor 

economice constituie cadrul pentru 

identificarea priorităților naționale de 

reformă și monitorizarea punerii în aplicare 

a acestora. Statele membre își elaborează 

propriile strategii multianuale de investiții 

naționale în sprijinul acestor priorități de 

reformă. Aceste strategii ar trebui să fie 

prezentate împreună cu programele 

naționale anuale de reformă, ca o 

modalitate de a structura și a coordona 

proiecte de investiții prioritare care 

urmează să fie sprijinite de dreptul național 

și/sau de finanțare din partea Uniunii. 

Acestea ar trebui, de asemenea, să utilizeze 

fondurile Uniunii în mod coerent și să 

maximizeze valoarea adăugată a sprijinului 

financiar care urmează să fie primit în 

special din Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDER) și Fondul de coeziune, 

Funcția europeană de stabilizare a 

investițiilor, fondul InvestEU și 

Mecanismul pentru Interconectarea 

Europei, după caz. Sprijinul financiar ar 

trebui să fie, de asemenea, utilizat într-un 

mod compatibil cu legislația Uniunii și 

planurile energetice și climatice naționale, 

după caz. 

(35) La nivelul Uniunii, semestrul 

european pentru coordonarea politicilor 

economice constituie cadrul pentru 

identificarea priorităților naționale de 

reformă și monitorizarea punerii în aplicare 

a acestora. Statele membre își elaborează 

propriile strategii multianuale de investiții 

naționale în sprijinul acestor priorități de 

reformă. Aceste strategii ar trebui să fie 

prezentate împreună cu programele 

naționale anuale de reformă, ca o 

modalitate de a structura și a coordona 

proiecte de investiții prioritare care 

urmează să fie sprijinite de dreptul național 

și/sau de finanțare din partea Uniunii. 

Acestea ar trebui, de asemenea, să utilizeze 

fondurile Uniunii în mod coerent și să 

maximizeze valoarea adăugată a sprijinului 

financiar care urmează să fie primit în 

special din Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDER) și Fondul de coeziune, 

Funcția europeană de stabilizare a 

investițiilor, fondul InvestEU și 

Mecanismul pentru Interconectarea 

Europei, după caz. Prin urmare, semestrul 

european ar trebui să dedice un capitol 

supravegherii coerenței dintre strategiile 

naționale de investiții multianuale și 

angajamentele naționale incluse în MIE, 

precum și să propună măsuri de corectare 

adecvate. Sprijinul financiar ar trebui să 

fie, de asemenea, utilizat într-un mod 
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compatibil cu legislația Uniunii și planurile 

energetice și climatice naționale, după caz. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ra (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ra) „inofensivitate în raport cu 

schimbările climatice” înseamnă că 

proiectele sunt supuse unei evaluări 

prealabile a ciclului de viață în vederea 

reducerii la minimum a efectelor negative 

și a majorării la maximum a beneficiilor 

în ceea ce privește atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea, pe baza 

orientărilor elaborate de Comisie. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – punctul i a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) să contribuie la instalarea globală 

la nivelul Uniunii a unei infrastructuri 

pentru combustibili alternativi, în 

conformitate cu articolul 33 din 

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, 

sectorul în cauză, în special producătorii, 

furnizorii, producătorii de energie și de 

combustibil contribuind cu 90% din 

investiția globală. 

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) 7 675 244 000 EUR la prețuri 

constante (8 650 000 000 EUR la prețuri 

curente) pentru obiectivele specifice 

menționate la articolul 3 alineatul (2) 

litera (b), din care cel puțin 15 % pentru 

proiectele transfrontaliere în domeniul 

energiei din surse regenerabile; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul iiia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiia) acțiuni pentru eliminarea 

barierelor din calea interoperabilității, în 

special atunci când sunt asigurate efecte 

de coridor/rețea, îndeosebi în legătură cu 

promovarea creșterii traficului feroviar de 

marfă; 

Or. en 
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Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acțiuni legate de proiecte de interes 

comun în conformitate cu articolul 14 din 

Regulamentul (UE) nr. 347/2013; 

(a) acțiuni legate de proiecte de interes 

comun în conformitate cu articolul 14 din 

Regulamentul (UE) nr. 347/2013, care se 

încadrează la categoria infrastructurii 

energetice prevăzută în anexa II.1 la 

acesta; 

(aa) acțiuni legate de proiecte de interes 

comun în conformitate cu articolul 14 din 

Regulamentul (UE) nr. 347/2013, care se 

încadrează la categoria infrastructurii 

energetice prevăzută în anexa II.2 la 

acesta, cu un buget de cel mult 15% din 

bugetul prevăzut în temeiul articolului 4 

alineatul (2) litera (b) din prezentul 

regulament și limitate la primul program 

de lucru, precum și pentru acțiuni care 

utilizează exclusiv hidrogen sau biometan 

sustenabil din surse regenerabile; 

(ab) acțiuni legate de proiectele de 

infrastructură energetică care contribuie 

la îmbunătățirea eficienței energetice în 

cazul în care aceste proiecte au o 

influență asupra fluxurilor energetice 

transfrontaliere, inclusiv prin variația 

cererii și prin rețele inteligente; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Capitolul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Capitolul IIa 

 Articolul 11a – Atribuirea contractelor de 

achiziții publice și/sau a contractelor de 

aprovizionare 

 Orice ofertă depusă pentru atribuirea 

unui contract de achiziții publice și/sau a 

unui contract de aprovizionare care 

beneficiază de program se consideră 

admisibilă în cazul în care proporția 

produselor ce provin din țări terțe, cu care 

Uniunea nu a încheiat un acord care să 

asigure accesul comparabil și efectiv al 

întreprinderilor din Uniune la piețele din 

țările terțe respective, nu depășește 50% 

din valoarea totală a produselor ce fac 

obiectul ofertei. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Proiectele care solicită finanțare 

în cadrul MIE și respectă politicile UE, în 

special dispozițiile Regulamentului 

privind TEN-T, au o valoare adăugată 

europeană demonstrată și merită un 

tratament diferențiat în conformitate cu 

Pactul de stabilitate și de creștere. Pentru 

a promova și a accelera participarea 

statelor membre, a regiunilor, a 

autorităților locale și a altor entități la 

finanțarea proiectelor, aceste contribuții 

sunt considerate a fi măsuri punctuale și 

se aplică în vederea realizării flexibilității 

în cadrul normelor prevăzute de Pactul de 

stabilitate și de creștere1a. 

 _________________ 

 1a A se vedea Comunicarea Comisiei din 

13 ianuarie 2015 privind utilizarea optimă 

a flexibilității în cadrul normelor 

prevăzute de Pactul de stabilitate și de 

creștere. 

Or. en 
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Amendamentul  37 
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Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Orientările sectoriale (orientările 

TEN), precum și listele cu proiecte de 

interes comun din domeniul energiei sunt 

revizuite în timp util pentru noua 

perioadă de cheltuieli, pentru a fi aliniate 

la obiectivele în materie de energie și 

climă pentru 2030 și la procesele de 

decarbonizare pe termen lung, precum și 

pentru a se integra principiul care acordă 

prioritate eficienței energetice în procesul 

de evaluare a necesităților de investiții, de 

evaluare a proiectelor și de selecție a 

proiectelor. 

Or. en 

 


