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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Regulamentul financiar prevede principiile și procedurile care trebuie urmate la întocmirea și 
execuția bugetului UE și la controlul fondurilor UE. Prin revizuirea propusă, Comisia 
urmărește să obțină norme mai simple și mai flexibile, care ar trebui să contribuie la 
optimizarea cheltuielilor și a impactului CFM actual în vigoare până în 2020. Revizuirea 
cuprinde modificări substanțiale ale normelor financiare generale (partea 1 din propunere) și 
modificări corespunzătoare ale normelor pentru fondurile sectoriale (partea 2). De asemenea, 
propunerea modifică o serie de dispoziții specifice din actele de bază ale programelor de 
finanțare ale UE, în special în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene. 

În domeniul transporturilor, propunerea introduce „abordarea finanțării mixte” în Mecanismul 
pentru interconectarea Europei (MIE) și prevede normele generale corespunzătoare în 
Regulamentul financiar (articolele 2, 153 și 272). În cazul MIE-Transporturi, propunerea 
majorează și pachetul financiar disponibil pentru MIE-Transporturi cu scopul de a oferi 
sprijin suplimentar proiectelor TEN-T [articolul 272 / articolul 16a alineatul (7)]. În plus, o 
modificare adusă Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) extinde posibilitățile de 
sprijinire a investițiilor în infrastructurile turistice sustenabile (articolul 264). 

Mecanismele de finanțare mixtă ale MIE urmăresc sporirea eficacității finanțării UE pentru 
proiecte de interes comun în rețelele transeuropene prin (i) atragerea unor resurse 
suplimentare de la investitorii privați, (ii) mobilizarea finanțării publice prin combinarea 
granturilor MIE sau a instrumentelor financiare/de partajare a riscului cu finanțarea de la 
parteneri instituționali și investitori, (iii) îmbunătățirea coordonării în pregătirea, finanțarea și 
depunerea proiectului și (iv) facilitarea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește ordinea 
proiectelor în timp, de exemplu în legătură cu gradul de pregătire financiară și maturitatea 
proiectului. 

Mecanismele de finanțare mixtă vor fi puse în aplicare indirect de partenerii instituționali aleși 
de Comisie, cum ar fi, de exemplu, Banca Europeană de Investiții sau băncile naționale de 
promovare (articolul 153). Mecanismele de finanțare mixtă ale CIE pot fi finanțate atât din 
pachetele bugetare rezervate granturilor, cât și din cele rezervate instrumentelor financiare. 
Acestea pot sprijini proiecte prin granturi, dar și prin instrumente financiare, cum ar fi prin 
garanții. În cazul în care un mecanism de finanțare mixtă execută instrumente financiare, 
acordurile și investițiile trebuie să respecte normele aferente de la Titlul X, care se aplică și 
combinațiilor cu granturi [articolul 208 alineatul (2)] și necesită o evaluare ex ante a 
mecanismului de finanțare mixtă în ansamblu.

Propunerea nu aduce modificări priorităților MIE pentru eligibilitatea proiectelor sprijinite în 
cadrul unei operațiuni mixte. Acestea vor rămâne aceleași ca în regulamentul actual și în 
orientările TEN-T. De asemenea, se va aplica guvernanța MIE existentă, astfel că, prin 
intermediul Comitetului MIE, statele membre sunt consultate și în final aprobă crearea unui 
mecanism de finanțare mixtă, precum și selecția proiectelor care vor fi finanțate. Deciziile 
aferente ale Comisiei vor fi transmise Parlamentului și Consiliului.

Poziția raportorului
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Raportorul salută propunerea, deoarece aceasta oferă un temei clar pentru crearea 
mecanismelor de finanțare mixtă și utilizarea operațiunilor mixte atât în MIE, cât și în 
Regulamentul financiar de bază. Finanțarea mixtă este astfel scoasă în evidență ca un nou 
instrument în finanțarea UE, disponibil atât autorităților, cât și investitorilor din statele 
membre. În plus, ea ar trebui să le permită acestora să găsească cea mai bună modalitate de a 
dezvolta și finanța proiectele TEN-T prin combinarea asistenței financiare din partea UE cu 
propriile lor resurse. Având în vedere nevoile imense de investiții în infrastructura de 
transport și bugetele publice aflate sub presiune în statele membre și în UE (care vor fi simțite 
din nou în următorul CFM), este esențial să se permită o flexibilitate maximă în utilizarea 
fondurilor UE disponibile și să se optimizeze impactul lor prin crearea de sinergii între 
resursele publice și cele private la toate nivelurile și în cea mai mare măsură posibilă. 

Finanțarea mixtă în transporturi încă mai trebuie explorată în practică în cadrul actualului 
MIE, punctul de pornire fiind programul de lucru pe 2018 și suma de aproximativ 1 miliard 
de euro rămasă pentru granturile MIE până în acel moment. Proiecte recente în domeniul 
transporturilor, de exemplu în portul Calais sau în domeniul transportului public în Riga sau 
programul Green Shipping Guarantee, care se bazează pe un sprijin combinat între granturi 
MIE sau instrumente de datorie și finanțare (inclusiv din FEIS), indică potențialul unui 
mecanism de sprijin flexibil. Următoarele cereri de propuneri legate de MIE din 2017 vor 
reprezenta o primă ocazie pentru o mai bună coordonare a depunerii proiectelor, însă nu încă 
sub forma mecanismelor de finanțare mixtă. Ar fi de dorit mai ales ca finanțarea mixtă să 
declanșeze proiecte de transport și de mobilitate care extind și amplifică investițiile inițiale în 
infrastructură sprijinite prin MIE. 

În acest context, finanțarea mixtă din MIE ar trebui să permită combinarea granturilor UE sau 
a instrumentelor financiare cu finanțarea instituțională, cum ar fi cea de la BEI și FEIS, însă ar 
trebui totodată să promoveze o combinație mai amplă cu contribuțiile provenite de la bugetele 
naționale sau investitori privați. Prin urmare, raportorul propune clarificarea gamei de 
combinații avute în vedere la considerentul 239 și la articolul 2.

Flexibilitatea mecanismului de finanțare mixtă al MIE este, de asemenea, esențială pentru a 
reflecta diversitatea rezervelor de proiecte TEN-T și nevoile din statele membre. Întrucât 
proiectele eligibile vor fi (pre)selectate în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă pe baza 
maturității lor (financiare), este important să se asigure că proiectele sunt analizate în funcție 
de aportul lor calitativ și că nu sunt clasificate doar în funcție de gradul de pregătire financiară 
sau atractivitate. Raportorul propune ca Comisia să stabilească criteriile necesare pentru a 
asigura un proces de selecție transparent și echilibrat la nivelul partenerilor de execuție [MIE -
articolul 16a alineatul (6)].

Sectorul transporturilor ar putea fi primul sector care să beneficieze de noua opțiune de 
finanțare mixtă, datorită unei cereri ridicate de sprijin în rezerva de proiecte TEN-T. Pe 
măsură ce investițiile în rețelele de energie și de telecomunicații cresc (incluzând aici și 
posibilele sinergii cu transporturile, precum infrastructurile pentru carburanți alternativi sau 
pentru transporturi inteligente), noile norme ar trebui să faciliteze finanțarea mixtă în toate 
sectoarele MIE. Atunci când proiectele de interes comun implică țări terțe, utilizarea 
mecanismelor de finanțare mixtă nu ar trebui să fie limitată la transporturi, ci ar trebui extinsă 
la toate sectoarele MIE. Raportorul propune modificarea în consecință a articolului 16a 
alineatul (7) din MIE. 
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În cele din urmă, raportorul sprijină pe deplin majorarea pachetului financiar pentru MIE-
Transporturi la 80-95% (de la valoarea actuală de 80-85%) din bugetul deja alocat până în 
2020. Astfel, ar trebui să se elibereze resurse suplimentare urgent necesare în vederea 
sprijinirii proiectelor TEN-T pentru care toate cererile de propuneri în cadrul MIE au primit 
un număr de înscrieri mult peste nivelul anticipat.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
control bugetar, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Principiile bugetare fundamentale 
ar trebui menținute. Derogările de la aceste 
principii fundamentale pentru anumite 
domenii, cum ar fi cercetarea, acțiunile 
externe și fondurile structurale, ar trebui 
revizuite și simplificate cât mai mult 
posibil, ținându-se cont de pertinența lor 
continuă, valoarea lor adăugată pentru 
buget și sarcina pe care o impun părților 
interesate.

(3) Principiile bugetare fundamentale 
ar trebui menținute. Derogările de la aceste 
principii fundamentale pentru anumite 
domenii, cum ar fi cercetarea, acțiunile 
externe și fondurile structurale, ar trebui 
revizuite și simplificate cât mai mult 
posibil, ținându-se cont de pertinența lor 
continuă, valoarea lor adăugată pentru 
buget și sarcina pe care o impun părților 
interesate. Ar trebui să fie posibil să se 
folosească fonduri structurale pentru a 
permite sprijinirea proiectelor cu mare 
valoare adăugată europeană în domeniul 
infrastructurii de transport în toate 
categoriile de regiuni, inclusiv în cele mai 
dezvoltate, precum și în cele de tranziție.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Numele și localitatea destinatarului, 
precum și suma și scopul fondurilor nu ar 
trebui să fie publicate dacă riscă să pună în 
pericol integritatea destinatarului, astfel 
cum este protejată de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, sau 
dacă ar aduce atingere intereselor 
comerciale legitime ale destinatarului.

(22) Numele și localitatea destinatarului, 
precum și suma și scopul fondurilor nu ar 
trebui să fie publicate dacă s-a dovedit că 
există riscul ca publicarea lor să pună în 
pericol integritatea destinatarului, astfel 
cum este protejată de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, sau să 
aducă atingere intereselor comerciale 
legitime ale destinatarului.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Considerentul 239

Textul propus de Comisie Amendamentul

(239) Pentru a spori eficiența intervenției, 
în cadrul Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE) este posibil 
să se instituie un mecanism sau mai multe 
mecanisme de finanțare mixtă. Aceste 
mecanisme de finanțare mixtă ar trebui să 
finanțeze operațiunile de acest tip care sunt 
acțiuni ce combină forme de sprijin 
nerambursabile și/sau instrumente 
financiare din bugetul Uniunii, inclusiv o 
combinație între instrumentele de 
capitaluri proprii ale MIE și instrumentele 
de datorie ale MIE, pe de o parte, și 
finanțarea din partea grupului BEI (inclusiv 
finanțarea acordată de BEI în cadrul FEIS) 
sau a altor bănci de dezvoltare ori instituții 
de finanțare, precum și din partea 
investitorilor, pe de altă parte.

(239) Pentru a spori eficiența intervenției, 
în cadrul Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE) este posibil 
să se instituie un mecanism sau mai multe 
mecanisme de finanțare mixtă. Aceste 
mecanisme de finanțare mixtă ar trebui să 
finanțeze operațiunile de acest tip care sunt 
acțiuni ce combină forme de sprijin 
nerambursabile (cum ar fi cele din 
bugetele statelor membre, granturile MIE 
și fondurile structurale și de investiții 
europene) și/sau instrumente financiare din 
bugetul Uniunii (inclusiv combinații între 
instrumentele de capitaluri proprii ale MIE 
și instrumentele de datorie ale MIE), pe de 
o parte, și finanțarea din partea grupului 
BEI (inclusiv finanțarea acordată de BEI în 
cadrul FEIS), a băncilor naționale de 
promovare, sau a instituțiilor de dezvoltare 
sau a altor instituții financiare, precum și 
din partea investitorilor, inclusiv sprijinul 
financiar privat, sub formă de contribuții 
financiare atât directe, cât și indirecte 
(inclusiv prin structuri de parteneriate 
public-privat), pe de altă parte. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 240

Textul propus de Comisie Amendamentul

(240) Un mecanism de finanțare mixtă în 
cadrul MIE ar trebui să vizeze sporirea 
efectului multiplicator al cheltuielilor 
Uniunii prin atragerea de resurse 
suplimentare din partea investitorilor 
privați. În plus, ar trebui să garanteze 
faptul că acțiunile sprijinite devin viabile 
din punct de vedere economic și financiar.

(240) Mecanismele de finanțare mixtă ale
MIE ar trebui să vizeze sporirea efectului 
multiplicator al cheltuielilor Uniunii prin 
atragerea de resurse suplimentare din 
partea investitorilor privați. În plus, ar 
trebui să garanteze că acțiunile sprijinite 
devin viabile din punct de vedere economic 
și financiar și ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii de atingere 
a țintelor stabilite în cadrul Conferinței de 
la Paris privind schimbările climatice 
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(COP 21), la crearea de locuri de muncă 
și la conectivitatea transfrontalieră. În 
cazurile în care se folosesc atât MIE, cât 
și FEIS pentru finanțarea unor acțiuni, 
Curtea de Conturi ar trebui să desfășoare 
o evaluare care să analizeze dacă acestea 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii care au fost menționate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 240 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(240a) Finanțarea fondului de garantare 
al BEI în cadrul FEIS este asigurată din 
bugetul Uniunii. Prin urmare, este 
oportun ca BEI să poată interveni în mod 
sistematic pentru a suporta garanția de 
primă pierdere pentru mecanismele de 
finanțare mixtă a operațiunilor finanțate 
deja din bugetul Uniunii (MIE, FEIS etc.) 
cu scopul de a face posibilă și de a facilita 
adiționalitatea și participarea 
coinvestitorilor privați în contextul 
mecanismelor de finanțare mixtă ale 
MIE. 

Amendamentul6

Propunere de regulament
Considerentul 241

Textul propus de Comisie Amendamentul

(241) Pentru a sprijini punerea în 
aplicare a proiectelor cu cea mai mare 
valoare adăugată pentru rețeaua 
transeuropeană de transport în ceea ce 
privește coridoarele rețelei centrale, 
proiectele transfrontaliere și proiectele 
privind celelalte secțiuni ale rețelei 
centrale, este necesar să se permită 
utilizarea cu flexibilitate a programului de 
lucru multianual, permițându-se să se 

eliminat
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ajungă până la aproximativ 95 % din 
resursele bugetare financiare indicate în 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 241 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(241a) Pentru a continua punerea în 
aplicare a proiectelor care completează 
rețeaua transeuropeană de transport, este 
necesar ca sumele pentru următoarea 
CFM să nu fie mai mici de 2,5 % pentru 
sectorul transporturilor. 

Amendamentul8

Propunere de regulament
Considerentul 241 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(241b) Guvernanța mecanismelor de 
finanțare mixtă ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare ex ante în temeiul 
Regulamentului financiar și ar trebui să 
țină seama de învățămintele desprinse din 
punerea în aplicare a „Cererii de 
finanțare mixtă” a MIE la care se face 
referire în Programul de lucru multianual 
al MIE 20171a, publicat la 20 ianuarie 
2017. Mecanismele de finanțare mixtă ale 
MIE ar trebui să fie stabilite de 
programele de lucru multianuale și/sau 
anuale adoptate în temeiul articolelor 17 
și 25 din Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului. Comisia ar trebui să 
garanteze transparența și transmiterea în 
timp util Parlamentului European și 
Consiliului a rapoartelor sale privind 
punerea în aplicare a oricărui mecanism 
de finanțare mixtă.
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________________

1a Decizia de punere în aplicare a 
Comisiei din 20 ianuarie 2017 de 
modificare a Deciziei de punere în 
aplicare a Comisiei C(2014)1921 de 
înființare a programului de lucru 
multianual 2014 pentru acordarea de 
asistență financiară în domeniul 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE) - Sectorul transporturilor 
(C(2017)0164).

1b Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și 
(CE) nr. 67/2010 Text cu relevanță pentru 
SEE (JO L 348, 20.12.2013, p. 129-171);

Amendamentul9

Propunere de regulament
Considerentul 241 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(241c) Obiectivul mecanismelor de 
finanțare mixtă ale MIE este de a facilita 
și de a raționaliza o singură cerere pentru 
toate formele de sprijin, inclusiv 
granturile Uniunii din MIE și finanțarea 
din partea sectorului privat. Mecanismele 
de finanțare mixtă ar trebui să aibă ca 
obiectiv optimizarea procesului de 
depunere a cererilor pentru promotorii de 
proiecte, oferind un singur proces de 
evaluare, din punct de vedere tehnic și 
financiar.

Amendamentul10

Propunere de regulament
Considerentul 241 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(241d) Mecanismele de finanțare mixtă 
ale MIE ar trebui să crească flexibilitatea 
în ceea ce privește calendarul de 
prezentare a proiectelor și să simplifice și 
să raționalizeze procesul de identificare și 
finanțare a proiectelor. Acestea ar trebui, 
de asemenea, să crească asumarea 
responsabilității și angajamentul 
instituțiilor financiare implicate și să 
reducă riscul ca proiectele pentru care se 
angajează granturi să nu fie închise 
financiar și, prin urmare, să nu 
beneficieze de plăți.

Amendamentul11

Propunere de regulament
Considerentul 241 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(241e) Mecanismele de finanțare mixtă 
ale MIE ar trebui să determine o mai 
bună coordonare, un schimb de 
informații mai eficient și o cooperare mai 
aprofundată între statele membre, 
Comisie, BEI, băncile naționale de 
promovare și investitorii privați, cu scopul 
de a genera și sprijini o rezervă sănătoasă 
de proiecte care urmăresc obiectivele de 
politică ale MIE.

Amendamentul12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „operațiune de finanțare mixtă” 
înseamnă o acțiune efectuată în cadrul unui 
mecanism de finanțare mixtă care combină 
forme de ajutor nerambursabil și/sau 
instrumente financiare din bugetul UE cu 
instrumente financiare din partea 
instituțiilor de dezvoltare sau a altor 

6. „operațiune de finanțare mixtă” 
înseamnă o acțiune efectuată în cadrul unui 
mecanism de finanțare mixtă care combină 
forme de ajutor nerambursabil și/sau 
instrumente financiare din bugetul UE cu 
instrumente financiare din partea 
instituțiilor de dezvoltare sau a altor 
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instituții financiare publice, precum și din 
partea unor instituții financiare comerciale 
și a investitorilor. Operațiunile de finanțare 
mixtă pot include acțiuni pregătitoare care 
conduc la investiții potențiale din partea 
instituțiilor financiare;

instituții financiare publice, precum și din 
partea unor instituții financiare comerciale 
și a investitorilor, fără a aduce atingere 
normei de la articolul 201 alineatul (4) 
potrivit căreia numai organismele de 
drept public sau organismele cu o misiune 
de serviciu public sunt însărcinate cu 
execuția bugetului Uniunii. Operațiunile 
de finanțare mixtă pot include acțiuni 
pregătitoare care conduc la investiții 
potențiale din partea instituțiilor financiare;

Amendamentul13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „mecanism de finanțare mixtă” 
înseamnă un instrument instituit ca un 
cadru de cooperare între Comisie și 
instituții de dezvoltare sau alte instituții 
financiare publice, precum și instituții 
financiare comerciale și investitori, care 
vizează atingerea anumitor obiective și 
politici prioritare ale Uniunii prin utilizarea 
operațiunilor de finanțare mixtă și a altor 
acțiuni individuale;

7. „mecanism de finanțare mixtă” 
înseamnă un instrument instituit ca un 
cadru de cooperare între Comisie și 
instituții de dezvoltare sau alte instituții 
financiare publice, precum și instituții 
financiare comerciale și investitori, care 
vizează atingerea anumitor obiective și 
politici prioritare ale Uniunii prin utilizarea 
operațiunilor de finanțare mixtă și a altor 
acțiuni individuale, fără a conduce la 
privatizarea profiturilor sau la 
socializarea pierderilor și fără a aduce 
atingere normei de la articolul 201 
alineatul (4) potrivit căreia numai 
organismele de drept public sau 
organismele cu o misiune de serviciu 
public sunt însărcinate cu execuția 
bugetului Uniunii;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 272 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1 La articolul 15 alineatul (1), se 
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adaugă următorul punct:

„(ba) contribuie la reducerea la 
minimum a costurilor externe, inclusiv a 
costurilor generate de schimbările 
climatice și de accidente;”

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 272 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 16 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Contribuția totală din bugetul 
Uniunii la mecanismele de finanțare mixtă 
ale MIE nu depășește 10 % din pachetul 
financiar total aferent MIE menționat la 
articolul 5 alineatul (1).

3. Cuantumul contribuției totale din 
bugetul Uniunii la mecanismele de 
finanțare mixtă ale MIE și din 
instrumentele financiare stabilite la 
articolul 14 alineatul (2) nu depășește 10 
% din pachetul financiar total aferent MIE 
menționat la articolul 5 alineatul (1).

Amendamentul16

Propunere de regulament
Articolul 272 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 16 a – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care procentajul de 10 % din 
pachetul financiar total aferent MIE 
menționat la articolul 5 alineatul (1) nu 
este pe deplin utilizat pentru mecanismele 
de finanțare mixtă ale MIE, suma rămasă 
va fi pusă la dispoziție pentru a fi 
redistribuită către pachetele financiare 
totale aferente MIE menționate la 
articolul 5 alineatul (1).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 272 – alineatul 1 – punctul 1
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Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 16 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Sprijinul acordat sub formă de 
granturi în cadrul mecanismelor de 
finanțare mixtă ale MIE îndeplinește 
condițiile de eligibilitate și de asistență 
financiară prevăzute la articolul 7. 
Cuantumul asistenței financiare care 
urmează să fie acordată operațiunilor de 
finanțare mixtă sprijinite printr-un 
mecanism de finanțare mixtă al MIE se 
modulează pe baza unei analize cost-
beneficiu și a necesității de a maximiza 
efectul de levier al finanțării acordate de 
Uniune.

4. Sprijinul acordat sub formă de 
granturi și instrumente financiare în 
cadrul mecanismelor de finanțare mixtă ale 
MIE îndeplinește condițiile de eligibilitate 
și de asistență financiară prevăzute la 
articolul 7. Cuantumul asistenței financiare 
care urmează să fie acordată operațiunilor 
de finanțare mixtă sprijinite printr-un 
mecanism de finanțare mixtă al MIE se 
modulează pe baza unei analize cost-
beneficiu, a disponibilității resurselor
bugetare ale Uniunii și a necesității de a 
maximiza efectul de levier al finanțării 
acordate de Uniune. Niciun grant acordat 
nu depășește ratele de finanțare prevăzute 
la articolul 10.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 272 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 16 a – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia, în cooperare cu BEI, 
analizează posibilitatea ca BEI să 
furnizeze sistematic garanții de primă 
pierdere în cadrul mecanismelor de 
finanțare mixtă ale MIE pentru a face 
posibilă și a facilita adiționalitatea și 
participarea coinvestitorilor privați în 
sectorul transporturilor. 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 272 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 16 a – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Uniunea, orice stat membru și alți 
investitori pot contribui la mecanismele de 
finanțare mixtă ale MIE cu condiția să 
existe un acord al Comisiei cu privire la 
orice specificare a criteriilor de 
eligibilitate pentru operațiunile de finanțare 
mixtă și/sau strategia de investiții a 
mecanismelor respective care poate fi 
necesară ca urmare a acestei contribuții 
suplimentare. Aceste resurse suplimentare 
se execută de Comisie în conformitate cu 
alineatul (2).

5. Uniunea, orice stat membru și alți 
investitori pot contribui la mecanismele de 
finanțare mixtă ale MIE cu condiția să 
existe un acord al Comisiei cu privire la 
specificațiile privind criteriile de 
eligibilitate pentru operațiunile de finanțare 
mixtă și/sau strategia de investiții a 
mecanismelor respective care poate fi 
necesară ca urmare a acestei contribuții 
suplimentare și pentru a corespunde 
cerințelor prezentului regulament la 
desfășurarea proiectelor de interes 
comun. Aceste resurse suplimentare se 
execută de Comisie în conformitate cu 
alineatul (2).

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 26 pentru 
completarea prezentului regulament prin 
stabilirea unor norme și condiții detaliate 
privind specificațiile menționate la primul 
paragraf, care ar putea fi necesare pentru 
contribuțiile din partea statelor membre 
sau a altor investitori.

Amendamentul20

Propunere de regulament
Articolul 272 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 16 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

„6. Operațiunile de finanțare mixtă 
sprijinite printr-un mecanism de finanțare 
mixtă al MIE sunt selectate în funcție de 
maturitate și vizează diversificarea 
sectorială, în conformitate cu articolele 3 și 
4, precum și echilibrul geografic între 
statele membre. Acestea:”

„6. Operațiunile de finanțare mixtă 
sprijinite printr-un mecanism de finanțare 
mixtă al MIE sunt selectate în funcție de 
maturitate și țin seama de un set minim de 
criterii. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 26, prin care 
stabilește aceste criterii, și vizează 
diversificarea sectorială, în conformitate cu 
articolele 3 și 4, precum și echilibrul 
geografic între statele membre. Acestea:”
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Amendamentul21

Propunere de regulament
Articolul 272 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 16 a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

„7. Operațiunile de finanțare mixtă din 
țările terțe pot fi sprijinite printr-un 
mecanism de finanțare mixtă pentru 
transporturi din cadrul MIE dacă măsurile 
respective sunt necesare pentru 
implementarea unui proiect de interes 
comun.”

„7. Operațiunile de finanțare mixtă din 
țările terțe pot fi sprijinite printr-un 
mecanism de finanțare mixtă din cadrul 
MIE dacă măsurile respective sunt 
necesare pentru implementarea unui 
proiect de interes comun.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 272 – alineatul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La articolul 17 alineatul (3), al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Valoarea pachetului financiar se 
situează între 80 % și 95 % din resursele 
bugetare menționate la articolul 5 
alineatul (1) litera (a).”
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