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Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Acțiunile care contribuie la 

proiectele de interes comun în domeniul 

infrastructurii de conectivitate digitală 

trebuie să implementeze tehnologia cea 

mai adecvată pentru proiectul specific, 

propunând totodată un echilibru optim între 

tehnologiile de vârf în ceea ce privește 

capacitatea fluxului de date, siguranța de 

transmitere, reziliența rețelei și eficiența 

din punctul de vedere al costurilor și ar 

trebui să aibă prioritate prin intermediul 

programelor de lucru ținând seama de 

criteriile stabilite în prezentul regulament. 

Implementarea de rețele de foarte mare 

capacitate poate include infrastructură 

pasivă, în vederea maximizării beneficiilor 

socio-economice, precum și de mediu. În 

sfârșit, în stabilirea priorităților de acțiune, 

sunt luate în considerare eventualele efecte 

pozitive în materie de conectivitate, de 

exemplu, atunci când un proiect realizat 

poate îmbunătăți interesul economic în 

ceea ce privește implementări ulterioare 

care să conducă la acoperirea suplimentară 

a teritoriilor și populației din zonele care au 

rămas până în prezent neacoperite. 

(29) Acțiunile care contribuie la 

proiectele de interes comun în domeniul 

infrastructurii de conectivitate digitală 

trebuie să implementeze tehnologia 

disponibilă cea mai bună din punctul de 

vedere al sănătății umane și al protecției 

mediului, propunând totodată un echilibru 

optim între tehnologiile de vârf în ceea ce 

privește capacitatea fluxului de date, 

securitatea transmisiei, rezistența rețelei, 

securitatea cibernetică, eficiența din 

punctul de vedere al costurilor și 

rentabilitatea socială și ar trebui să aibă 

prioritate prin intermediul programelor de 

lucru ținând seama de criteriile stabilite în 

prezentul regulament. Implementarea de 

rețele de foarte mare capacitate poate 

include infrastructură pasivă, în vederea 

maximizării beneficiilor socio-economice, 

precum și de mediu. În sfârșit, în stabilirea 

priorităților de acțiune, sunt luate în 

considerare eventualele efecte pozitive în 

materie de conectivitate, de exemplu, 

atunci când un proiect realizat poate 

îmbunătăți interesul economic în ceea ce 

privește implementări ulterioare care să 

conducă la acoperirea suplimentară a 

teritoriilor și populației din zonele care au 

rămas până în prezent neacoperite. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Proiectele de interes comun în 

domeniul infrastructurii de conectivitate 

digitală îndeplinesc următoarele criterii: 

 (a) se bazează pe principiul precauției, 

precum și pe principiul adoptării de 

măsuri preventive împotriva unui posibil 

pericol pentru sănătatea oamenilor, a 

animalelor sau a plantelor, ori pentru a 

proteja mediul; 

 (b) contribuie la obiectivul specific 

prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera 

(c); 

 (c) implementează cea mai bună 

tehnologie disponibilă, propunând 

totodată echilibrul optim în ceea ce 

privește capacitatea fluxului de date, 

securitatea transmisiei, rezistența rețelei, 

securitatea cibernetică, securitatea 

sanitară și protecția mediului, eficiența 

din punctul de vedere al costurilor și 

rentabilitatea socială; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acțiunile care contribuie la accesul 

la rețele de foarte mare capacitate capabile 

să furnizeze conectivitate în gigabit pentru 

toți factorii socio-economici sunt 

considerate prioritare, ținând seama de 

funcția factorilor socio-economici, de 

relevanța și aplicațiilor și serviciilor 

digitale care oferă conectivitate de bază și 

de beneficiile socio-economice potențiale 

pentru cetățeni, mediul de afaceri și 

comunitățile locale, inclusiv posibilele 

efecte pozitive în materie de conectivitate, 

în conformitate cu partea V din anexă; 

(a) acțiunile care contribuie la accesul 

la rețele de foarte mare capacitate capabile 

să furnizeze conectivitate în gigabit, 

inclusiv conectivitate 5G sau altă 

conectivitate mobilă de ultimă generație, 

pentru factorii socio-economici sunt 

considerate prioritare. Competitivitatea 

Uniunii pe plan mondial și capacitatea de 

a absorbi investițiile trebuie să țină seama 

de factorii socio-economici, dar și de 

relevanța aplicațiilor și serviciilor digitale 

care oferă conectivitate de bază și de 

beneficiile socio-economice potențiale 

pentru cetățeni, mediul de afaceri și 

comunitățile locale, inclusiv de posibilele 

efecte colaterale pozitive în materie de 

conectivitate, precum și de cele mai bune 

standarde de siguranță din punctul de 

vedere al sănătății umane și al protecției 

mediului în conformitate cu partea V din 

anexă; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în ceea ce privește acțiunile care 

contribuie la implementarea sistemelor 5G, 

trebuie să se acorde prioritate 

implementării coridoarelor 5G de-a lungul 

principalelor căi de transport terestre, 

inclusiv rețelele transeuropene de 

transport. Trebuie luată în considerare 

măsura în care acțiunea contribuie la 

asigurarea unei acoperiri de-a lungul 

rutelor de transport principale care să 

permită furnizarea neîntreruptă de sinergie 

serviciilor digitale, maximizând în același 

timp potențialele efecte pozitive asupra 

teritoriilor și populației din imediata 

apropiere a zonei de implementare a 

proiectului. O listă orientativă a proiectelor 

care ar putea beneficia de sprijin este 

inclusă în partea V din anexă; 

(c) în ceea ce privește acțiunile care 

contribuie la implementarea sistemelor 5G, 

se acordă prioritate implementării 

coridoarelor 5G de-a lungul principalelor 

căi de transport terestre, inclusiv al 

rețelelor transeuropene de transport, și 

centrelor de activitate socioeconomică. 

Este luată în considerare, totodată, măsura 

în care acțiunea contribuie la asigurarea 

unei acoperiri de-a lungul rutelor de 

transport principale care să permită 

furnizarea neîntreruptă a serviciilor digitale 

de sinergie, maximizând în același timp 

potențialele efecte colaterale pozitive și 

reducând la minimum riscurile sanitare și 

de mediu pentru teritoriile și populația din 

imediata apropiere a zonei de 

implementare a proiectului. O listă 

orientativă a proiectelor care ar putea 

beneficia de sprijin este inclusă în partea V 

din anexă; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) în ceea ce privește acoperirea cu 

rețele de foarte mare capacitate, trebuie să 

se acorde prioritate acțiunilor care 

contribuie la acoperirea teritoriilor și 

populației, invers proporțional cu 

intensitatea sprijinului din grant alocat care 

ar fi necesar pentru a permite ca proiectul 

să fie pus în aplicare, în funcție de ratele 

maxime de cofinanțare aplicabile prevăzute 

la articolul 14. De asemenea, trebuie luată 

în considerare măsura în care acțiunea 

contribuie la asigurarea unei acoperiri 

complete a teritoriului și a populației în 

cadrul unei anumite zone de implementare 

a proiectului, maximizând potențialele 

efecte pozitive asupra teritoriilor și 

populației din imediata apropiere a 

implementării proiectelor. 

(e) în ceea ce privește acoperirea cu 

rețele de foarte mare capacitate, trebuie să 

se acorde prioritate acțiunilor care 

contribuie la acoperirea teritoriilor și 

populației, invers proporțional cu 

intensitatea sprijinului din grant alocat care 

ar fi necesar pentru a permite ca proiectul 

să fie pus în aplicare, în funcție de ratele 

maxime de cofinanțare aplicabile prevăzute 

la articolul 14. De asemenea, se ia în 

considerare măsura în care acțiunea 

contribuie la asigurarea unei acoperiri 

complete a teritoriului și a populației în 

cadrul unei anumite zone de implementare 

a proiectului, maximizând potențialele 

efecte colaterale pozitive și reducând la 

minimum riscurile sanitare și de mediu 

pentru teritoriile și populația din imediata 

apropiere a zonei de implementare a 

proiectului. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În sectorul transporturilor, 

următoarele acțiuni sunt eligibile pentru 

primirea de ajutor financiar din partea 

Uniunii în temeiul prezentului regulament: 

3. În sectorul transporturilor, 

următoarele acțiuni sunt eligibile pentru 

primirea de ajutor financiar din partea 

Uniunii în temeiul prezentului regulament: 

(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; 

(b) acțiuni de sprijin pentru proiecte 

transfrontaliere în domeniul energiei din 

surse regenerabile, inclusiv elaborarea lor, 

astfel cum este definit în partea IV din 

anexa la prezentul regulament, sub rezerva 

îndeplinirii condițiilor prevăzute la 

articolul 7 din prezentul regulament. 

(b) acțiuni de sprijin pentru proiecte 

transfrontaliere în domeniul energiei din 

surse regenerabile, inclusiv elaborarea lor, 

astfel cum este definit în partea IV din 

anexa la prezentul regulament, sub rezerva 

îndeplinirii condițiilor prevăzute la 

articolul 7 din prezentul regulament. 

 (ba) acțiuni legate de proiectele de 

infrastructură energetică care contribuie 

la îmbunătățirea eficienței energetice 

dacă aceste proiecte au o influență asupra 

fluxurilor energetice transfrontaliere, 

inclusiv prin variația cererii și prin 

rețelele inteligente; 

 În sectorul energiei, următoarele acțiuni 

nu sunt eligibile pentru primirea de ajutor 

financiar din partea Uniunii în temeiul 

prezentului regulament: 

(i) acțiuni legate de producția, 

prelucrarea, distribuția, transportul, 
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stocarea sau arderea combustibililor 

fosili; 

(ii) acțiuni legate de proiectele privind 

energia din surse regenerabile și gazele 

decarbonizate care transportă resurse de 

combustibili fosili. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În sectorul transporturilor, 

următoarele acțiuni sunt eligibile pentru 

primirea de ajutor financiar din partea 

Uniunii în temeiul prezentului regulament: 

3. În sectorul transporturilor, 

următoarele acțiuni sunt eligibile pentru 

primirea de ajutor financiar din partea 

Uniunii în temeiul prezentului regulament: 

(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; 

(b) acțiuni de sprijin pentru proiecte 

transfrontaliere în domeniul energiei din 

surse regenerabile, inclusiv elaborarea lor, 

astfel cum este definit în partea IV din 

anexa la prezentul regulament, sub rezerva 

îndeplinirii condițiilor prevăzute la 

articolul 7 din prezentul regulament. 

(b) acțiuni de sprijin pentru proiecte 

transfrontaliere în domeniul energiei din 

surse regenerabile, inclusiv elaborarea lor, 

astfel cum este definit în partea IV din 

anexa la prezentul regulament, sub rezerva 

îndeplinirii condițiilor prevăzute la 

articolul 7 din prezentul regulament. 

 (ba) 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 acțiuni care 

utilizează exclusiv hidrogen sau biometan 

sustenabil din surse regenerabile; 

 (bb) acțiuni legate de proiectele de 
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infrastructură energetică care contribuie 

la îmbunătățirea eficienței energetice 

dacă aceste proiecte au o influență asupra 

fluxurilor energetice transfrontaliere, 

inclusiv prin variația cererii și prin 

rețelele inteligente; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Anexa I – partea V – punctul 2 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - îndeplinesc cele mai ridicate 

norme de siguranță în ceea ce privește 

limitarea poluării electromagnetice pentru 

a proteja sănătatea umană și mediul; 

Or. en 

 


