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7.12.2018 A8-0409/55 

Amendamentul  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Obiectivul Mecanismului pentru 

Interconectarea Europei („programul”) este 

de a accelera  

investițiile în domeniul rețelelor 

transeuropene și de a mobiliza finanțarea 

provenind atât din sectorul public, cât și 

din cel privat, sporind în același timp 

certitudinea juridică și respectând 

principiul neutralității tehnologice. 

Programul ar trebui să permită 

valorificarea sinergiilor dintre sectoarele 

transporturilor, energiei și 

telecomunicațiilor, sporind astfel 

eficacitatea intervențiilor Uniunii și 

permițând optimizarea costurilor de punere 

în practică. 

(2) Obiectivul Mecanismului pentru 

Interconectarea Europei („programul”) este 

de a accelera 

investițiile în domeniul rețelelor 

transeuropene și de a mobiliza finanțarea 

provenind atât din sectorul public, cât și 

din cel privat, sporind în același timp 

certitudinea juridică. Programul ar trebui să 

permită valorificarea sinergiilor dintre 

sectoarele transporturilor, energiei și 

telecomunicațiilor, sporind astfel 

eficacitatea intervențiilor Uniunii și 

permițând optimizarea costurilor de punere 

în practică. 

__________________ __________________ 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Amendamentul  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

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: ii40 % 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 

(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 cele 17 obiective 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 climatice. Acțiunile întreprinse 

în cadrul programului ar trebui să 

contribuie cu cel puțin 70% din pachetul 

financiar global al programului la 

îndeplinirea obiectivelor legate de climă, 

bazate, printre altele, pe următorii markeri 

Rio: i) 100 % în ceea ce privește 

cheltuielile aferente infrastructurii 

feroviare, mobilității cu emisii zero, 

transportului urban decarbonizat, 

transportului energiei electrice, stocării 

energiei electrice, eficienței energetice, 

rețelelor inteligente și energiei din surse 

regenerabile, ii) 40 % pentru căile 

navigabile interioare sustenabile și 
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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. 

transportul multimodal, precum și 

infrastructura de încărcare, energiile 

regenerabile pe bază de hidrogen, în cazul 

în care acest lucru este în conformitate cu 

obiectivele climatice și se permite o 

tranziție măsurabilă de la combustibilii 

fosili. 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 

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. În conformitate cu obiectivele și 

angajamentele Uniunii în vederea 

reducerii impactului schimbărilor 

climatice, programul încurajează 

transferul modal către moduri de 

transport mai sustenabile, cum ar fi 

transportul feroviar, transportul urban 

curat, transportul maritim și căile 

navigabile interioare;  

_____________________ ____________________ 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Amendamentul  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) În vederea realizării obiectivelor 

stabilite în orientările TEN-T, este necesar 

să se sprijine cu prioritate legăturile 

transfrontaliere și legăturile lipsă și să se 

asigure, după caz, că acțiunile sprijinite 

sunt în concordanță cu planurile de lucru 

pentru coridor instituite în temeiul 

articolului 47 din Regulamentul (UE) 

nr. 1315/2013 și conform 

dezvoltării rețelei globale în ceea ce 

privește performanța și interoperabilitatea. 

(8) În vederea realizării obiectivelor 

stabilite în orientările TEN-T, este necesar 

să se sprijine cu prioritate legăturile 

transfrontaliere și legăturile lipsă și să se 

asigure, după caz, că acțiunile sprijinite 

sunt în concordanță cu planurile de lucru 

pentru coridor instituite în temeiul 

articolului 47 din Regulamentul (UE) 

nr. 1315/2013 și conform 

dezvoltării rețelei globale în ceea ce 

privește performanța și interoperabilitatea, 

inclusiv cele legate de pistele europene 

pentru biciclete. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Amendamentul  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Ca urmare la Comunicarea comună 

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 

eliminat 
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acțiune. 

______________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Amendamentul  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 18 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Regulamentul (UE) nr. XXX 

privind guvernanța uniunii energetice 

[reformare] pune accentul pe principiul 

„eficiența energetică înainte de toate”, 

care înseamnă că, înainte de a lua decizii 

legate de planificarea energetică, de 

politici și de investiții, ar trebui să se 

analizeze dacă există măsuri de eficiență 

energetică alternative eficiente din 

punctul de vedere al costurilor și solide 

din punct de vedere tehnic, economic și 

ecologic, care să poată înlocui total sau 

parțial măsurile de planificare, de politică 

și de investiții avute în vedere, însă 

atingând totodată obiectivele respectivelor 

decizii. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Amendamentul  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

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 infrastructurii 

energetice transeuropene politică 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 

(20) Tehnologiile de infrastructură 

inovatoare care permit tranziția spre 

sisteme energetice și de mobilitate cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon 

sustenabile 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 

ar trebui pus 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 
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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. 

o economie cu emisii reduse de carbon 

sustenabilă. Comisia ar trebui să aibă 

drept obiectiv creșterea numărului de 

proiecte legate de rețelele inteligente 

transfrontaliere și de metodele de stocare 

inovatoare care urmează să fie sprijinite în 

cadrul programului. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718 28 COM(2017)0718 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Amendamentul  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

eliminat 
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cu legislația Uniunii și planurile 

energetice și climatice naționale, după 

caz. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Amendamentul  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera n 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) „studii” înseamnă activitățile necesare 

pentru a pregăti punerea în aplicare a 

proiectului, precum 

studiile pregătitoare, de cartografiere, de 

fezabilitate, de evaluare, de testare și de 

validare, inclusiv sub forma programelor 

informatice, și oricare alte măsuri de 

asistență tehnică, inclusiv acțiunile 

prealabile de definire și de dezvoltare 

completă a unui proiect, precum și de luare 

a deciziilor privind finanțarea sa, cum ar fi  

recunoașterea amplasamentelor și 

pregătirea pachetului financiar; 

(n) „studii” înseamnă activitățile necesare 

pentru a pregăti punerea în aplicare a 

proiectului, precum 

studiile pregătitoare, de cartografiere, de 

fezabilitate, de evaluare, de testare și de 

validare, inclusiv sub forma programelor 

informatice, și oricare alte măsuri de 

asistență tehnică, inclusiv acțiunile 

prealabile de definire și de dezvoltare 

completă a unui proiect, precum și de luare 

a deciziilor privind finanțarea sa, cum ar fi 

recunoașterea amplasamentelor și 

pregătirea pachetului financiar, evaluările 

impactului asupra mediului, evaluările 

strategice de mediu și evaluarea 

accesibilității pentru persoanele cu 

mobilitate redusă (PMR); 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Amendamentul  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 transeuropene în domeniul 

transporturilor, al energiei și în domeniul 

digital și să faciliteze cooperarea 

transfrontalieră în domeniul energiei din 

surse regenerabile și al eficienței 

energetice, pentru a contribui la 

îndeplinirea angajamentelor de 

decarbonizare pe termen lung, la o creștere 

sustenabilă și favorabilă incluziunii și 

pentru a consolida coeziunea teritorială, 

socială și economică, cu accent pe 

valorificarea deplină a sinergiilor dintre 

sectorul transporturilor, cel energetic și 

cel digital. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Amendamentul  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

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

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; 

eliminat 

Or. en 

 


