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7.12.2018 A8-0409/41 

Amendamentul  41 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Programul are drept obiectiv 

general să dezvolte și să modernizeze 

rețelele transeuropene în domeniul 

transporturilor, al energiei și în domeniul 

digital și de a facilita cooperarea 

transfrontalieră în domeniul energiei din 

surse regenerabile, luând în considerare 

angajamentele de decarbonizare pe termen 

lung și punând accent pe sinergiile dintre 

sectoare. 

1. Programul are drept obiectiv 

general să dezvolte și să modernizeze 

rețelele naționale și transeuropene în 

sectorul transporturilor, energiei și în 

sectorul digital, care sunt de o importanță 

strategică pentru dezvoltarea statelor 

membre, în special pentru dezvoltarea 

strategică a sectoarelor de politică 

publică, și de a facilita cooperarea 

transfrontalieră în domeniul energiei din 

surse regenerabile, luând în considerare 

angajamentele de decarbonizare pe termen 

lung și punând accent pe sinergiile dintre 

sectoare. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Amendamentul  42 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul ii 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) 11 285 493 000 EUR transferați 

din Fondul de coeziune pentru a fi 

cheltuiți, în conformitate cu prezentul 

regulament, exclusiv în statele membre 

eligibile pentru finanțare din partea 

Fondului de coeziune; 

eliminat 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Amendamentul  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul iii 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) 6 500 000 000 EUR din partea 

grupurilor de apărare pentru obiectivul 

specific menționat la articolul 3 

alineatul (2) litera (a) punctul (ii); 

(iii) 17 785 000 000 EUR din partea 

rubricii „Securitate și apărare” pentru 

obiectivul specific menționat la articolul 3 

alineatul (2) litera (a) punctul (i); 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Amendamentul  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia nu se abate de la suma 

prevăzută menționată la alineatul (2) 

litera (a) punctul (ii). 

eliminat 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Amendamentul  45 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Suma transferată din Fondul de 

coeziune trebuie pusă în aplicare în 

conformitate cu prezentul regulament, 

sub rezerva dispozițiilor alineatului (8) și 

fără a aduce atingere articolului 14 

alineatul (2) litera (b). 

eliminat 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Amendamentul  46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

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 grupurile de apărare, 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. 

Or. pt 



 

AM\1171711RO.docx  PE631.579v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.12.2018 A8-0409/47 

Amendamentul  47 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Programul este pus în aplicare prin 

gestiune directă în conformitate cu 

Regulamentul financiar sau prin gestiune 

indirectă cu organismele menționate la 

articolul [61 alineatul (1) litera (c)] din 

Regulamentul financiar. 

1. Programul este pus în aplicare prin 

gestiune directă și partajată în 

conformitate cu Regulamentul financiar 

sau prin gestiune indirectă cu organismele 

menționate la articolul [61 alineatul (1) 

litera (c)] din Regulamentul financiar. În 

cazul gestiunii partajate, pachetele 

financiare naționale trebuie să fie create 

și rezervate, valoarea lor totală fiind de 

cel puțin 50 % din totalul creditelor 

alocate programului. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Amendamentul  48 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Granturile pot fi folosite pentru 

combinarea cu finanțare din partea Băncii 

Europene de Investiții sau a băncilor 

naționale de promovare economică sau a 

altor instituții financiare publice și de 

dezvoltare, precum și a instituțiilor 

financiare din sectorul privat și 

investitorilor din sectorul privat, inclusiv 

prin intermediul parteneriatelor public-

privat. 

1. Granturile pot fi folosite pentru 

combinarea cu finanțare din partea Băncii 

Europene de Investiții sau a băncilor 

naționale de promovare economică sau a 

altor instituții financiare publice și de 

dezvoltare, precum și a instituțiilor 

financiare din sectorul privat și 

investitorilor din sectorul privat. 

Or. pt 

 

 


