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Amendamentul 104
Michael Cramer

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei trebuie să maximizeze potențialul 
de creștere prin realizarea unor sinergii 
între politica în domeniul transporturilor, 
politica energetică și politica în domeniul 
telecomunicațiilor, pe de o parte, și 
implementarea acestora, pe de alta, 
consolidând astfel eficiența intervenției 
Uniunii.

(1) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei trebuie să maximizeze potențialul 
de dezvoltare durabilă prin realizarea unor 
sinergii între politica în domeniul 
transporturilor, politica energetică și 
politica în domeniul telecomunicațiilor, pe 
de o parte, și implementarea acestora, pe de 
alta, consolidând astfel eficiența 
intervenției Uniunii.

Or. en

Amendamentul 105
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei trebuie să maximizeze potențialul 
de creștere prin realizarea unor sinergii 
între politica în domeniul transporturilor, 
politica energetică și politica în domeniul 
telecomunicațiilor, pe de o parte, și 
implementarea acestora, pe de alta, 
consolidând astfel eficiența intervenției 
Uniunii.

(1) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei trebuie să maximizeze potențialul 
de creștere durabilă prin realizarea unor 
sinergii între politica în domeniul 
transporturilor, politica energetică și 
politica în domeniul telecomunicațiilor, pe 
de o parte, și implementarea acestora, pe de 
alta, consolidând astfel eficiența 
intervenției Uniunii.

Or. sv
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Amendamentul 106
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei trebuie să maximizeze potențialul 
de creștere prin realizarea unor sinergii 
între politica în domeniul transporturilor, 
politica energetică și politica în domeniul 
telecomunicațiilor, pe de o parte, și 
implementarea acestora, pe de alta, 
consolidând astfel eficiența intervenției
Uniunii.

(1) Pentru a se realiza o mai bună 
coeziune socială și teritorială în Uniune, 
este esențială realizarea unor sinergii între 
politica în domeniul transporturilor, 
politica energetică și politica în domeniul 
telecomunicațiilor și implementarea 
acestora. Prin intermediul mecanismului 
Conectarea Europei, intervenția Uniunii 
va urmări scopul de a asigura realizarea 
acestor sinergii, respectând într-o măsură 
cât mai mare standarde sociale și de 
mediu stricte.

Or. fr

Amendamentul 107
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei trebuie să maximizeze potențialul 
de creștere prin realizarea unor sinergii 
între politica în domeniul transporturilor, 
politica energetică și politica în domeniul 
telecomunicațiilor, pe de o parte, și 
implementarea acestora, pe de alta, 
consolidând astfel eficiența intervenției 
Uniunii.

(1) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei trebuie să maximizeze potențialul 
de creștere durabilă și ecologică prin 
realizarea unor sinergii între politica în 
domeniul transporturilor, politica 
energetică și politica în domeniul 
telecomunicațiilor, pe de o parte, și 
implementarea acestora, pe de alta, 
consolidând astfel eficiența intervenției 
Uniunii.

Or. en
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Justificare

Provocarea privind creșterea, care se află în fața UE, ar trebui abordată pe terenul 
sustenabilității acesteia în ceea ce privește mediul și al unei economii cu emisii reduse de 
carbon, în perspectiva anului 2050, ceea ce, prin urmare, este favorabil dezvoltării de 
sinergii care să fie legate de realizarea acestor obiective.

Amendamentul 108
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei trebuie să maximizeze potențialul 
de creștere prin realizarea unor sinergii 
între politica în domeniul transporturilor, 
politica energetică și politica în domeniul 
telecomunicațiilor, pe de o parte, și 
implementarea acestora, pe de alta, 
consolidând astfel eficiența intervenției 
Uniunii.

(1) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei trebuie să maximizeze potențialul 
de creștere și de creare a locurilor de 
muncă prin realizarea unor sinergii între 
politica în domeniul transporturilor, 
politica energetică și politica în domeniul 
telecomunicațiilor, pe de o parte, și 
implementarea acestora, pe de alta, 
consolidând astfel eficiența intervenției 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 109
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se impune realizarea de urgență a 
unei simplificări financiare, pentru a se 
valorifica avantajele ce pot fi oferite de 
sinergiile potențiale în instalarea, 
dezvoltarea și întreținerea tuturor 
rețelelor de telecomunicații și ale celor 
energetice.
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Amendamentul 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dezvoltarea politicii privind 
infrastructura de transport ar trebui să 
țină seama de amprenta ecologică, de 
criza financiară și de lipsa, în consecință, 
a fondurilor publice, de schimbările 
demografice și de nevoile de accesibilitate 
ale tuturor cetățenilor și regiunilor. 
Aceasta ar trebui să se axeze pe investiții 
inteligente care să genereze pe termen 
scurt beneficii economice, sociale și de 
mediu și să creeze locuri de muncă, 
evitând totodată întârzieri cauzate de 
megaproiecte ce nu pot fi realizate cu 
respectarea termenului-limită stabilit 
pentru 2030 în ceea ce privește rețeaua 
primară.

Or. en

Amendamentul 111
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă și de 
înaltă performanță care leagă Europa, în 
special în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor. Aceste 
conexiuni care stimulează creșterea ar oferi 
un acces mai bun la piața internă, 

(2) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă și de 
înaltă performanță care leagă Europa, în 
special în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor. Aceste 
conexiuni care stimulează creșterea ar oferi 
un acces mai bun la piața internă, 
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contribuind astfel la o economie de piață
mai competitivă, în acord cu obiectivele și 
țintele Strategiei Europa 2020.

contribuind astfel la o economie mai 
sustenabilă, în acord cu obiectivele și 
țintele Strategiei Europa 2020.

Or. en

Justificare

Sustenabilitatea reprezintă un obiectiv mai amplu decât finalizarea competitivității pieței 
interne.

Amendamentul 112
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă și de 
înaltă performanță care leagă Europa, în 
special în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor. Aceste 
conexiuni care stimulează creșterea ar oferi 
un acces mai bun la piața internă, 
contribuind astfel la o economie de piață 
mai competitivă, în acord cu obiectivele și 
țintele Strategiei Europa 2020.

(2) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă și de 
înaltă performanță care leagă Europa și 
regiunile sale, în special în domeniul 
transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor. Aceste conexiuni care 
stimulează creșterea ar oferi un acces mai 
bun la piața internă, contribuind astfel la o 
economie de piață mai competitivă, în 
acord cu obiectivele și țintele Strategiei 
Europa 2020.

Or. pt

Justificare

Chiar dacă acest instrument are caracter paneuropean, este important să se promoveze 
integrarea și dezvoltarea tuturor regiunilor din Europa, în acord cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020.

Amendamentul 113
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă și de 
înaltă performanță care leagă Europa, în 
special în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor. Aceste 
conexiuni care stimulează creșterea ar 
oferi un acces mai bun la piața internă, 
contribuind astfel la o economie de piață 
mai competitivă, în acord cu obiectivele și 
țintele Strategiei Europa 2020.

(2) Scopul înființării mecanismului 
Conectarea Europei este de a stimula 
investițiile în rețelele transeuropene și de 
a spori gradul de coeziune socială în 
Europa pe baza mobilității sustenabile a 
persoanelor și pe baza unor conexiuni 
adecvate între toate regiunile. În acest 
scop și pentru a îmbunătăți eficacitatea 
acțiunilor UE și a utiliza în mod 
corespunzător fondurile disponibile, MCE 
ar trebui să prevadă valorificarea la 
maxim a sinergiilor dintre sectoarele 
transporturilor, energiei și 
telecomunicațiilor pentru a le reduce 
impactul asupra mediului și a le optimiza 
eficiența.

Or. fr

Amendamentul 114
Michael Cramer

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă și de 
înaltă performanță care leagă Europa, în 
special în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor. Aceste 
conexiuni care stimulează creșterea ar 
oferi un acces mai bun la piața internă, 
contribuind astfel la o economie de piață 
mai competitivă, în acord cu obiectivele și 
țintele Strategiei Europa 2020.

(2) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă și de 
înaltă performanță care leagă Europa, în 
special în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor. Aceste 
conexiuni îmbunătățite ar oferi un acces 
mai bun la piața internă, contribuind astfel 
la o economie de piață mai competitivă, în 
acord cu obiectivele și țintele Strategiei 
Europa 2020.

Or. en
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Amendamentul 115
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă și de 
înaltă performanță care leagă Europa, în 
special în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor. Aceste 
conexiuni care stimulează creșterea ar oferi 
un acces mai bun la piața internă, 
contribuind astfel la o economie de piață 
mai competitivă, în acord cu obiectivele și 
țintele Strategiei Europa 2020.

(2) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă și de 
înaltă performanță care leagă Europa, în 
special în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor. Aceste 
conexiuni care stimulează creșterea ar oferi 
un acces mai bun la piața internă și ar 
facilita interacțiunile transfrontaliere, 
contribuind astfel la o economie de piață 
mai competitivă, în acord cu obiectivele și 
țintele Strategiei Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 116
Franck Proust

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Mecanismul Conectarea Europei 
reflectă sectoarele industriale prioritare 
pentru Europa. Acesta va deveni un 
instrument de importanță esențială pentru 
crearea unei politici industriale a Europei 
care să asigure o creștere sustenabilă. 

Or. fr

Amendamentul 117
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei vizează accelerarea investițiilor 
în domeniul rețelelor transeuropene și 
mobilizarea finanțării provenind atât din 
sectorul public, cât și din cel privat.

eliminat

Or. en

Justificare

O frază superfluă, deoarece în considerentul precedent obiectivele MCE sunt formulate mai 
bine.

Amendamentul 118
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei vizează accelerarea investițiilor 
în domeniul rețelelor transeuropene și 
mobilizarea finanțării provenind atât din 
sectorul public, cât și din cel privat.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 119
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei vizează accelerarea investițiilor în 
domeniul rețelelor transeuropene și 
mobilizarea finanțării provenind atât din 

(3) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei vizează sporirea securității 
juridice și accelerarea investițiilor în 
domeniul rețelelor transeuropene și 
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sectorul public, cât și din cel privat. mobilizarea finanțării provenind atât din 
sectorul public, cât și din cel privat.

Or. en

Amendamentul 120
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei vizează accelerarea investițiilor în 
domeniul rețelelor transeuropene și 
mobilizarea finanțării provenind atât din 
sectorul public, cât și din cel privat.

(3) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei vizează accelerarea investițiilor în 
domeniul rețelelor transeuropene, 
multiplicarea sinergiilor acestora și 
mobilizarea finanțării provenind atât din 
sectorul public, cât și din cel privat.

Or. en

Amendamentul 121
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În sectorul energetic și în cel al 
transporturilor, mecanismul Conectarea 
Europei ar trebui nu numai să contribuie 
la realizarea obiectivelor actuale privind 
reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, îmbunătățirea cu 20% a 
eficienței energetice și obținerea a 20% a 
energiei din surse regenerabile, ci și să 
stabilească baza unui cadru strategic în 
domeniul combaterii schimbărilor 
climatice și în domeniul energetic pentru 
perioada de după 2020, atunci când vor 
avea o importanță esențială noi evoluții în 
materie de surse regenerabile de energie 
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și de reducere a emisiilor ce afectează 
clima.

Or. sv

Amendamentul 122
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
acesteia către obiectivele din domeniul 
climei. Este important să se asigure 
promovarea atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea, precum 
și a prevenirii și gestionării riscurilor, în 
pregătirea, concepția și implementarea 
proiectelor de interes comun. Investițiile în 
infrastructură care fac obiectul prezentului 
regulament trebuie să contribuie la 
promovarea tranziției către o economie și o 
societate cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbări climatice și la 
dezastre.

(5) Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
acesteia către obiectivele din domeniul 
climei. Este important să se asigure 
promovarea atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea, precum 
și a prevenirii și gestionării riscurilor, în 
pregătirea, concepția și implementarea 
proiectelor de interes comun. Investițiile în 
infrastructură care fac obiectul prezentului 
regulament trebuie să contribuie la 
promovarea tranziției către o economie și o 
societate cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbări climatice și la 
dezastre, fără a accentua izolarea 
anumitor regiuni europene, precum 
regiunile ultraperiferice și insulare.

Or. pt

Justificare

Măsurile și acțiunile de promovare a unei societăți și a unei economii cu emisii reduse de 
carbon nu ar trebui să ducă la accentuarea izolării regiunilor care sunt deja îndepărtate față 
de piața internă.

Amendamentul 123
Jean-Jacob Bicep
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
acesteia către obiectivele din domeniul 
climei. Este important să se asigure 
promovarea atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea, precum
și a prevenirii și gestionării riscurilor, în 
pregătirea, concepția și implementarea 
proiectelor de interes comun. Investițiile în 
infrastructură care fac obiectul prezentului 
regulament trebuie să contribuie la 
promovarea tranziției către o economie și o 
societate cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbări climatice și la 
dezastre.

(5) Luarea în considerare a impactului 
global asupra mediului al politicilor 
europene reprezintă o prioritate, iar 
Uniunea s-a angajat să direcționeze cel 
puțin 20 % din bugetul său către 
obiectivele din domeniul climei. Este 
important să se asigure evaluarea completă 
a impactului asupra mediului și
promovarea prevenirii și gestionării în 
pregătirea, concepția și implementarea 
proiectelor de interes comun. Investițiile în 
infrastructură care fac obiectul prezentului 
regulament trebuie să contribuie la 
promovarea tranziției către o economie și o 
societate care respectă mediul în 
ansamblu și care sunt sustenabile din 
punct de vedere social.

Or. fr

Amendamentul 124
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
acesteia către obiectivele din domeniul 
climei. Este important să se asigure
promovarea atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea, precum 
și a prevenirii și gestionării riscurilor, în 
pregătirea, concepția și implementarea 
proiectelor de interes comun. Investițiile 
în infrastructură care fac obiectul 
prezentului regulament trebuie să 

(5) Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
acesteia către obiectivele din domeniul 
climei. În pregătirea, concepția și 
implementarea proiectelor de interes 
comun trebuie să se promoveze atenuarea
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, precum și prevenirea și 
gestionarea riscurilor. Investițiile în 
infrastructură care fac obiectul prezentului 
regulament trebuie să contribuie la 
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contribuie la promovarea tranziției către o 
economie și o societate cu emisii reduse de 
carbon și rezistentă la schimbări climatice 
și la dezastre.

promovarea tranziției către o economie și o 
societate cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbări climatice și la 
dezastre.

Or. sv

Amendamentul 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
acesteia către obiectivele din domeniul 
climei. Este important să se asigure 
promovarea atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea, precum 
și a prevenirii și gestionării riscurilor, în 
pregătirea, concepția și implementarea 
proiectelor de interes comun. Investițiile în 
infrastructură care fac obiectul prezentului 
regulament trebuie să contribuie la 
promovarea tranziției către o economie și o 
societate cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbări climatice și la 
dezastre.

(5) Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
acesteia către obiectivele din domeniul 
climei. Este important să se asigure 
promovarea atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea, precum 
și a prevenirii și gestionării riscurilor, în 
pregătirea, concepția și implementarea 
proiectelor de interes comun. Investițiile în 
infrastructură care fac obiectul prezentului 
regulament trebuie să contribuie la 
promovarea tranziției către o economie și o 
societate cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbări climatice și la 
dezastre. Comisia ar trebui să garanteze 
că acordurile și standardele 
internaționale aplicabile în cadrul pieței 
interne sunt aplicate în mod uniform 
tuturor statelor membre, fără a provoca 
denaturări ale concurenței, pentru a 
asigura succesul întreprinderilor 
europene în contextul concurenței 
globale.

Or. en
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Amendamentul 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
acesteia către obiectivele din domeniul 
climei. Este important să se asigure 
promovarea atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea, precum 
și a prevenirii și gestionării riscurilor, în 
pregătirea, concepția și implementarea 
proiectelor de interes comun. Investițiile în 
infrastructură care fac obiectul prezentului 
regulament trebuie să contribuie la 
promovarea tranziției către o economie și o 
societate cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbări climatice și la 
dezastre.

(5) Comisia s-a angajat să integreze 
problematica schimbărilor climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
acesteia către obiectivele din domeniul 
climei. Este important să se asigure 
promovarea atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea, precum 
și a prevenirii și gestionării riscurilor, în 
pregătirea, concepția și implementarea 
proiectelor de interes comun și să se 
acorde, așadar, prioritate investițiilor care 
vizează interconectarea rețelelor electrice. 
Investițiile în infrastructură care fac 
obiectul prezentului regulament trebuie să 
contribuie la promovarea tranziției către o 
economie și o societate cu emisii reduse de 
carbon și rezistentă la schimbări climatice 
și la dezastre și să reducă la minimum 
sprijinul pentru proiecte pe termen lung, 
cu emisii sporite de carbon, care 
integrează combustibilii fosili în sistemul 
nostru energetic pentru mai multe decenii 
și subminează obiectivele climatice 
stabilite de UE pentru 2020 și 2050.

Or. en

Amendamentul 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 28 martie 2011, Comisia a adoptat (Nu privește versiunea în limba română.)
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cartea albă „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor”. 
Cartea albă vizează reducerea până în 2050 
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 60 % în sectorul transporturilor, 
raportat la 1990. În ceea ce privește 
infrastructura, cartea albă vizează crearea 
unei „rețele primare” multimodale TEN-T 
complet funcționale la nivelul Uniunii până 
în 2030. Cartea albă vizează, de asemenea, 
optimizarea performanței lanțurilor 
logistice multimodale, inclusiv prin 
utilizarea pe scară mai largă a unor moduri 
de transport mai eficiente din punct de 
vedere energetic. Prin urmare, foaia de 
parcurs stabilește următoarele obiective 
relevante pentru politica din domeniul 
TEN-T: 30 % din transportul rutier de 
mărfuri pe distanțe mai mari de 300 km 
trebuie să se desfășoare utilizând alte 
moduri de transport până în 2030, proporția 
crescând la peste 50 % până în 2050; 
lungimea rețelei feroviare de mare viteză 
existente trebuie să se tripleze până în 
2030, iar până în 2050 cea mai mare parte 
a transportului de pasageri pe distanță 
medie trebuie să aibă loc pe căi feroviare; 
până în 2050, toate aeroporturile din 
rețeaua primară trebuie să fie conectate la 
rețeaua feroviară, , iar toate porturile 
maritime trebuie să fie conectate la rețelele 
feroviare de mărfuri și, în măsura 
posibilului, la sistemul de căi navigabile 
interioare.

Or. es

Justificare

Vizează traducerea corectă în limba spaniolă a noțiunii de „rețea primară”, modificare ce 
trebuie aplicată întregului text în limba spaniolă.

Amendamentul 128
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 28 martie 2011, Comisia a adoptat 
cartea albă „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor”.
Cartea albă vizează reducerea până în 2050 
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 60 % în sectorul transporturilor, 
raportat la 1990. În ceea ce privește 
infrastructura, cartea albă vizează crearea 
unei „rețele primare” multimodale TEN-T 
complet funcționale la nivelul Uniunii până 
în 2030. Cartea albă vizează, de asemenea, 
optimizarea performanței lanțurilor 
logistice multimodale, inclusiv prin 
utilizarea pe scară mai largă a unor moduri 
de transport mai eficiente din punct de 
vedere energetic. Prin urmare, foaia de 
parcurs stabilește următoarele obiective 
relevante pentru politica din domeniul 
TEN-T: 30 % din transportul rutier de 
mărfuri pe distanțe mai mari de 300 km 
trebuie să se desfășoare utilizând alte 
moduri de transport până în 2030, proporția 
crescând la peste 50 % până în 2050;
lungimea rețelei feroviare de mare viteză 
existente trebuie să se tripleze până în 
2030, iar până în 2050 cea mai mare parte 
a transportului de pasageri pe distanță 
medie trebuie să aibă loc pe căi feroviare;
până în 2050, toate aeroporturile din 
rețeaua primară trebuie să fie conectate la 
rețeaua feroviară,,iar toate porturile 
maritime trebuie să fie conectate la rețelele 
feroviare de mărfuri și, în măsura 
posibilului, la sistemul de căi navigabile 
interioare.

7) La 28 martie 2011, Comisia a adoptat 
cartea albă „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor”.
Cartea albă vizează reducerea până în 2050 
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 60 % în sectorul transporturilor, 
raportat la 1990. În ceea ce privește 
infrastructura, cartea albă vizează crearea 
unei „rețele primare” multimodale TEN-T 
complet funcționale la nivelul Uniunii până 
în 2030. Cartea albă vizează, de asemenea, 
dezvoltarea uniformă a unui spațiu 
european al transporturilor, optimizarea 
performanței lanțurilor logistice 
multimodale, inclusiv prin utilizarea pe 
scară mai largă a unor moduri de transport 
mai eficiente din punct de vedere energetic.
Prin urmare, foaia de parcurs stabilește 
următoarele obiective relevante pentru 
politica din domeniul TEN-T: 30 % din 
transportul rutier de mărfuri pe distanțe 
mai mari de 300 km trebuie să se 
desfășoare utilizând alte moduri de 
transport până în 2030, proporția crescând 
la peste 50 % până în 2050; lungimea 
rețelei feroviare de mare viteză existente 
trebuie să se tripleze până în 2030, iar până 
în 2050 cea mai mare parte a transportului 
de pasageri pe distanță medie trebuie să 
aibă loc pe căi feroviare; până în 2050, 
toate aeroporturile din rețeaua primară 
trebuie să fie conectate la rețeaua feroviară, 
iar toate porturile maritime trebuie să fie 
conectate la rețelele feroviare de mărfuri și 
la sistemul de căi navigabile interioare.

Or. ro
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Amendamentul 129
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 28 martie 2011, Comisia a adoptat 
cartea albă „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor”. 
Cartea albă vizează reducerea până în 2050 
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 60 % în sectorul transporturilor, 
raportat la 1990. În ceea ce privește 
infrastructura, cartea albă vizează crearea 
unei „rețele primare” multimodale TEN-T 
complet funcționale la nivelul Uniunii până 
în 2030. Cartea albă vizează, de asemenea, 
optimizarea performanței lanțurilor 
logistice multimodale, inclusiv prin 
utilizarea pe scară mai largă a unor moduri 
de transport mai eficiente din punct de 
vedere energetic. Prin urmare, foaia de 
parcurs stabilește următoarele obiective 
relevante pentru politica din domeniul 
TEN-T: 30 % din transportul rutier de 
mărfuri pe distanțe mai mari de 300 km 
trebuie să se desfășoare utilizând alte 
moduri de transport până în 2030, 
proporția crescând la peste 50 % până în 
2050; lungimea rețelei feroviare de mare 
viteză existente trebuie să se tripleze până 
în 2030, iar până în 2050 cea mai mare 
parte a transportului de pasageri pe 
distanță medie trebuie să aibă loc pe căi 
feroviare; până în 2050, toate 
aeroporturile din rețeaua primară trebuie 
să fie conectate la rețeaua feroviară, , iar 
toate porturile maritime trebuie să fie 
conectate la rețelele feroviare de mărfuri 
și, în măsura posibilului, la sistemul de 
căi navigabile interioare.

(7) La 28 martie 2011, Comisia a adoptat 
cartea albă „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor”. 
În timp ce Cartea albă vizează reducerea 
până în 2050 a emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu cel puțin 60 % în sectorul 
transporturilor, raportat la 1990, 
Parlamentul European solicită, în 
rezoluția sa, să se elaboreze norme 
juridice pentru realizarea unei reduceri de 
20% a emisiilor de CO2 și de alte gaze cu 
efect de seră în domeniul transporturilor 
până în 2020. În ceea ce privește 
infrastructura, cartea albă vizează crearea 
unei „rețele primare” multimodale TEN-T 
complet funcționale la nivelul Uniunii până 
în 2030, iar Parlamentul European 
îndeamnă statele membre să își asume 
angajamentul de a elimina, până în 2020, 
principalele blocaje cunoscute din toate 
modurile de transport, prezentând până în 
2015 un plan de finanțare aprobat. Cartea 
albă vizează, de asemenea, optimizarea 
performanței lanțurilor logistice 
multimodale, inclusiv prin utilizarea pe 
scară mai largă a unor moduri de transport 
mai eficiente din punct de vedere energetic.

Or. en
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Justificare

În rezoluția PE referitoare la cartea albă, adoptată la 15 decembrie 2011, se propuneau 
obiective mai ambițioase și termene mai scurte pentru a se asigura implementarea cât mai 
eficace a cărții albe. Ar trebui menționată numai prioritatea pertinentă din Cartea albă, 
deoarece Regulamentul privind TEN-T și Regulamentul privind MCE stabilesc obiectivele de 
bază în cadrul unei proceduri legislative clare.

Amendamentul 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 28 martie 2011, Comisia a adoptat 
cartea albă „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor”. 
Cartea albă vizează reducerea până în 2050 
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 60 % în sectorul transporturilor, 
raportat la 1990. În ceea ce privește 
infrastructura, cartea albă vizează crearea 
unei „rețele primare” multimodale TEN-T 
complet funcționale la nivelul Uniunii până 
în 2030. Cartea albă vizează, de asemenea, 
optimizarea performanței lanțurilor 
logistice multimodale, inclusiv prin 
utilizarea pe scară mai largă a unor moduri 
de transport mai eficiente din punct de 
vedere energetic. Prin urmare, foaia de 
parcurs stabilește următoarele obiective 
relevante pentru politica din domeniul 
TEN-T: 30 % din transportul rutier de 
mărfuri pe distanțe mai mari de 300 km 
trebuie să se desfășoare utilizând alte 
moduri de transport până în 2030, proporția 
crescând la peste 50 % până în 2050; 
lungimea rețelei feroviare de mare viteză 
existente trebuie să se tripleze până în 
2030, iar până în 2050 cea mai mare parte 
a transportului de pasageri pe distanță 
medie trebuie să aibă loc pe căi feroviare; 

(7) La 28 martie 2011, Comisia a adoptat 
cartea albă „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor”. 
Cartea albă vizează reducerea până în 2050 
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 60 % în sectorul transporturilor, 
raportat la 1990. În ceea ce privește 
infrastructura, cartea albă vizează crearea 
unei „rețele primare” multimodale TEN-T 
complet funcționale și interoperabile la 
nivelul Uniunii până în 2030. 
Interoperabilitatea feroviară ar putea fi 
îmbunătățită prin intermediul unor soluții 
inovatoare care să îmbunătățească 
compatibilitatea dintre diferitele sisteme, 
cum ar fi echipamentele de la bord și căile 
ferate cu ecartamente multiple. Cartea 
albă vizează, de asemenea, optimizarea 
performanței lanțurilor logistice 
multimodale, inclusiv prin utilizarea pe 
scară mai largă a unor moduri de transport 
mai eficiente din punct de vedere energetic. 
Prin urmare, foaia de parcurs stabilește 
următoarele obiective relevante pentru 
politica din domeniul TEN-T: 30 % din 
transportul rutier de mărfuri pe distanțe 
mai mari de 300 km trebuie să se 
desfășoare utilizând alte moduri de 



PE496.337v01-00 20/143 AM\912704RO.doc

RO

până în 2050, toate aeroporturile din 
rețeaua primară trebuie să fie conectate la 
rețeaua feroviară, , iar toate porturile 
maritime trebuie să fie conectate la rețelele 
feroviare de mărfuri și, în măsura 
posibilului, la sistemul de căi navigabile 
interioare.

transport până în 2030, proporția crescând 
la peste 50 % până în 2050; lungimea 
rețelei feroviare de mare viteză existente 
trebuie să se tripleze până în 2030, iar până 
în 2050 cea mai mare parte a transportului 
de pasageri pe distanță medie trebuie să 
aibă loc pe căi feroviare; până în 2050, 
toate aeroporturile din rețeaua primară 
trebuie să fie conectate la rețeaua feroviară, 
iar toate porturile maritime trebuie să fie 
conectate la rețelele feroviare de mărfuri și, 
în măsura posibilului, la sistemul de căi 
navigabile interioare.

Or. xm

Justificare

Interoperabilitatea este un element esențial pentru buna funcționare a pieței interne, mai ales 
în sectorul feroviar. Aceasta trebuie înțeleasă în sens larg, pentru a se putea aplica soluții 
mai puțin costisitoare.

Amendamentul 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Uniunea trebuie să aibă ca scop 
minimizarea și internalizarea tuturor 
costurilor externe și trebuie să aplice 
principiul „poluatorul plătește”, 
consacrat la articolul 191 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 132
Michael Gahler

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a se încuraja transferul către 
transportul feroviar, este esențial să se 
asigure un mai mare grad de acceptare 
din partea populației afectate de zgomotul 
feroviar și reducerea nivelului de poluare 
sonoră, în special de-a lungul 
coridoarelor de transport feroviar de 
mărfuri.

Or. de

Amendamentul 133
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Parlamentul European, prin rezoluția sa 
din 6 iulie 2010 privind un viitor sustenabil 
pentru transporturi, a subliniat faptul că o 
politică eficientă în domeniul 
transporturilor necesită un cadru financiar 
adecvat pentru provocările de la orizont și 
faptul că, în acest sens, resursele dedicate 
transporturilor și mobilității în prezent 
trebuie să crească. S-a considerat, de 
asemenea, necesară crearea unui mecanism 
pentru coordonarea utilizării diferitelor 
surse de finanțare pentru transporturi, a 
fondurilor disponibile în cadrul politicii 
de coeziune, a parteneriatelor public-
privat („PPP”) sau a altor instrumente 
financiare, precum garanțiile.

(8) Parlamentul European, prin rezoluția sa 
din 6 iulie 2010 privind un viitor sustenabil 
pentru transporturi, a subliniat faptul că o 
politică eficientă în domeniul 
transporturilor necesită un cadru financiar 
adecvat pentru provocările de la orizont. S-
a considerat, de asemenea, necesară crearea 
unui mecanism pentru coordonarea și 
optimizarea utilizării diferitelor surse de 
finanțare pentru transporturi și a tuturor 
mijloacelor și mecanismelor financiare 
disponibile la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto
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Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Precedentul cadru financiar 
multianual (2007-2013) a demonstrat că 
limitarea bugetului destinat TEN-T 
împiedică realizarea de progrese în cazul 
celor mai mari proiecte, în special în 
cazul proiectelor transfrontaliere. Un 
cadru bugetar european adecvat pentru 
TEN-T ar avea ca efect nu numai 
sporirea interesului investitorilor privați, 
ci și amplificarea voinței politice la nivel 
național în raport cu proiectele europene 
și, prin urmare, îmbunătățirea cooperării 
dintre statele membre participante la un 
proiect transfrontalier. Uniunea 
Europeană ar trebui să se arate mai 
ambițioasă în ceea ce privește proiectele 
europene majore de infrastructură, ale 
căror complexitate și anvergură impune o 
majorare a bugetului alocat acestora și o 
adaptare a normelor bugetare aplicabile 
lor. Noile orientări privind TEN-T ar 
trebui să fie dotate cu mijloacele bugetare 
și normative necesare pentru realizarea 
lor.

Or. fr

Justificare

În ceea ce privește precedentul cadru financiar multianual, este important să se atragă 
atenția supra rezultatelor sub așteptări cauzate de alocarea unui buget limitat și de cadrul 
normativ prost adaptat în unele cazuri. Mecanismul Conectarea Europei a fost, așadar, creat 
pentru a asigura un cadru bugetar și normativ adecvat pentru realizarea TEN-T.

Amendamentul 135
Artur Zasada

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe baza obiectivelor stabilite prin 
cartea albă, orientările TEN-T, în forma 
stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 
XXX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ..., identifică infrastructurile 
rețelei transeuropene de transport, prevăd 
cerințele care trebuie îndeplinite de aceasta 
și măsuri de implementare a acesteia. În 
particular, orientările au în vedere 
finalizarea rețelei primare până în 2030.

(10) Pe baza obiectivelor stabilite prin 
cartea albă, orientările TEN-T, în forma 
stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 
XXX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ..., identifică infrastructurile 
rețelei transeuropene de transport, prevăd 
cerințele care trebuie îndeplinite de aceasta 
și măsuri de implementare a acesteia. În 
particular, orientările au în vedere 
finalizarea rețelei primare până în 2030, 
prin crearea unei noi infrastructuri, 
precum și prin reabilitarea și 
îmbunătățirea celei deja existente.

Or. en

Amendamentul 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe baza obiectivelor stabilite prin 
cartea albă, orientările TEN-T, în forma 
stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 
XXX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ..., identifică infrastructurile 
rețelei transeuropene de transport, prevăd 
cerințele care trebuie îndeplinite de aceasta 
și măsuri de implementare a acesteia. În 
particular, orientările au în vedere 
finalizarea rețelei primare până în 2030.

(10) Pe baza obiectivelor stabilite prin 
cartea albă, orientările TEN-T, în forma 
stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 
XXX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ..., identifică infrastructurile 
rețelei transeuropene de transport, prevăd 
cerințele care trebuie îndeplinite de aceasta 
și măsuri de implementare a acesteia. În 
particular, orientările au în vedere 
finalizarea rețelei primare până în 2030, 
prin crearea unei noi infrastructuri, 
precum și prin reanimarea și 
îmbunătățirea celei deja existente.

Or. en
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Amendamentul 137
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pe baza unei analize a planurile 
privind infrastructura de transporturi ale 
statelor membre, Comisia estimează că 
nevoile investiționale din domeniul 
transporturilor se ridică la 500 de 
miliarde EUR la nivelul întregii rețele 
TEN-T pentru perioada 2014-2020, din 
care se estimează că 250 de miliarde EUR 
vor trebui investiți în rețeaua primară a 
TEN-T. Date fiind resursele disponibile la 
nivelul Uniunii, este nevoie de 
concentrarea pe proiectele care oferă 
valoarea europeană cea mai ridicată, 
pentru obținerea impactului dorit. Prin 
urmare, sprijinul trebuie să se 
concentreze pe rețeaua primară (în 
particular pe coridoarele rețelei primare) 
și pe proiectele de interes comun din 
domeniul sistemelor de management al 
traficului (în special sistemele de 
management al traficului aerian rezultate 
din SESAR care necesită resurse bugetare 
ale Uniunii în valoare de circa 3 
miliarde EUR).

(11) Pe baza unei analize a planurile 
privind infrastructura de transporturi ale 
statelor membre, Comisia estimează că 
nevoile investiționale din domeniul 
transporturilor se ridică la 500 de 
miliarde EUR la nivelul întregii rețele 
TEN-T pentru perioada 2014-2020, din 
care se estimează că 250 de miliarde EUR 
vor trebui investiți în rețeaua primară a 
TEN-T.

Or. en

Justificare

Acest nivel de detaliere nu este necesar la această etapă.

Amendamentul 138
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pe baza unei analize a planurile 
privind infrastructura de transporturi ale 
statelor membre, Comisia estimează că 
nevoile investiționale din domeniul 
transporturilor se ridică la 500 de 
miliarde EUR la nivelul întregii rețele 
TEN-T pentru perioada 2014-2020, din 
care se estimează că 250 de miliarde EUR 
vor trebui investiți în rețeaua primară a 
TEN-T. Date fiind resursele disponibile la 
nivelul Uniunii, este nevoie de 
concentrarea pe proiectele care oferă 
valoarea europeană cea mai ridicată, pentru 
obținerea impactului dorit. Prin urmare, 
sprijinul trebuie să se concentreze pe 
rețeaua primară (în particular pe 
coridoarele rețelei primare) și pe proiectele 
de interes comun din domeniul sistemelor 
de management al traficului (în special 
sistemele de management al traficului 
aerian rezultate din SESAR care necesită 
resurse bugetare ale Uniunii în valoare de 
circa 3 miliarde EUR).

(11) Pe baza unei analize a planurile 
privind infrastructura de transporturi ale 
statelor membre, Comisia estimează că 
nevoile investiționale din domeniul 
transporturilor se ridică la 500 de 
miliarde EUR la nivelul întregii rețele 
TEN-T pentru perioada 2014-2020, din 
care se estimează că 250 de miliarde EUR 
vor trebui investiți în rețeaua primară a 
TEN-T. Date fiind resursele disponibile la 
nivelul Uniunii, este nevoie de 
concentrarea pe proiectele care oferă 
valoarea europeană cea mai ridicată, pentru 
obținerea impactului dorit. Prin urmare, 
sprijinul trebuie să se concentreze pe 
rețeaua primară (în particular pe 
coridoarele rețelei primare), fără a exclude 
sprijinul pentru rețeaua globală, și pe 
proiectele de interes comun din domeniul 
sistemelor de management al traficului (în 
special sistemele de management al 
traficului aerian rezultate din SESAR care 
necesită resurse bugetare ale Uniunii în 
valoare de circa 3 miliarde EUR).

Or. pt

Justificare

Sprijinul acordat în temeiul MCE ar trebui să se axeze pe rețeaua primară, însă nu ar trebui 
să excludă complet sprijinul pentru rețeaua globală în situațiile în care proiectele oferă 
valoare europeană adăugată, în special în zone precum regiunile ultraperiferice, potrivit 
dispozițiilor articolelor 349 și 355 din TFUE, care fac obiectul rețelei globale, pentru a 
preveni accentuarea izolării acestora.

Amendamentul 139
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pe baza unei analize a planurile 
privind infrastructura de transporturi ale 
statelor membre, Comisia estimează că 
nevoile investiționale din domeniul 
transporturilor se ridică la 500 de 
miliarde EUR la nivelul întregii rețele 
TEN-T pentru perioada 2014-2020, din 
care se estimează că 250 de miliarde EUR 
vor trebui investiți în rețeaua primară a 
TEN-T. Date fiind resursele disponibile la 
nivelul Uniunii, este nevoie de 
concentrarea pe proiectele care oferă 
valoarea europeană cea mai ridicată, pentru 
obținerea impactului dorit. Prin urmare, 
sprijinul trebuie să se concentreze pe 
rețeaua primară (în particular pe 
coridoarele rețelei primare) și pe proiectele 
de interes comun din domeniul sistemelor
de management al traficului (în special 
sistemele de management al traficului 
aerian rezultate din SESAR care necesită 
resurse bugetare ale Uniunii în valoare de 
circa 3 miliarde EUR).

(11) Pe baza unei analize a planurile 
privind infrastructura de transporturi ale 
statelor membre, Comisia estimează că 
nevoile investiționale din domeniul 
transporturilor se ridică la 500 de 
miliarde EUR la nivelul întregii rețele 
TEN-T pentru perioada 2014-2020, din 
care se estimează că 250 de miliarde EUR 
vor trebui investiți în rețeaua primară a 
TEN-T. Date fiind resursele disponibile la 
nivelul Uniunii, este nevoie de 
concentrarea pe proiectele care oferă 
valoarea europeană cea mai ridicată, pentru 
obținerea impactului dorit. Prin urmare, 
sprijinul trebuie să se concentreze pe 
rețeaua primară (în particular pe 
coridoarele rețelei primare) și pe proiectele 
de interes comun, cum ar fi nodurile de 
transport multimodal și sistemele de 
management al traficului (în special 
sistemele de management al traficului 
aerian rezultate din SESAR care necesită 
resurse bugetare ale Uniunii în valoare de 
circa 3 miliarde EUR).

Or. en

Amendamentul 140
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În comunicarea sa „Regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene: 
către un parteneriat pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” din 20 iunie 2012, Comisia 
evidențiază caracteristicile specifice ale 
regiunilor ultraperiferice, astfel cum sunt 
recunoscute la articolele 349 și 355 din 
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TFUE, și prevede includerea acestora în 
proiecte specifice relevante de interes 
comun din domeniile transporturilor, 
telecomunicațiilor și energiei, pentru a 
sprijini integrarea acestora pe piața 
internă și a le promova dezvoltarea 
economică. În acest scop, acestea ar 
trebui să beneficieze de sprijin din partea 
Comisiei pentru elaborarea unui 
portofoliu de proiecte specifice.

Or. pt

Justificare

Ca urmare a caracteristicilor lor naturale și a izolării față de alte regiuni europene, regiunile 
ultraperiferice, în conformitate cu articolele 349 și 355 din TFUE, ar trebui să beneficieze de 
acest instrument financiar pentru a li se facilita integrarea și a nu li se accentua izolarea față 
de piața internă.

Amendamentul 141
Michael Cramer

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a crea valoare adăugată 
europeană, Uniunea ar trebui să își axeze 
eforturile și să își concentreze resursele pe 
porțiuni transfrontaliere care au fost 
abandonate sau suprimate după cel de al 
Doilea Război Mondial. Ar trebui să se 
acorde prioritate modernizării sau 
reabilitării infrastructurii existente.

Or. en

Amendamentul 142
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune, cu respectarea alocărilor 
naționale pentru proiectele menționate în 
anexa la prezentul regulament. Comisia 
trebuie să sprijine statele membre eligibile 
pentru Fondul de coeziune la elaborarea 
unei rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

Or. en

Amendamentul 143
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
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nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Din Fondul de 
coeziune trebuie acordată o finanțare 
suplimentară față de alocarea prevăzută 
pentru statele membre din acest fond, iar 
Comisia trebuie să sprijine statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune la 
elaborarea unei rezerve adecvate de 
proiecte, pentru a acorda o prioritate 
maximă alocărilor naționale din cadrul 
Fondului de coeziune.

Or. lv

Amendamentul 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi sau care au 
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membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de 
coeziune.

legătură cu prioritățile orizontale din 
statele membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Într-o primă etapă, 
selecția proiectelor eligibile pentru 
finanțare ar trebui să respecte alocațiile 
naționale din Fondul de coeziune.
Comisia trebuie să sprijine statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune la 
elaborarea unei rezerve adecvate de 
proiecte, în special prin întărirea 
capacității instituționale a administrațiilor 
publice vizate și prin organizarea unor 
cereri de ofertă suplimentare.

Or. en

Amendamentul 145
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii, ceea ce are deseori ca 
rezultat utilizarea ineficientă a fondurilor 
Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
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rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

Or. nl

Amendamentul 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune. 
Comisia trebuie să asigure imposibilitatea 
denaturării alocațiilor naționale. Comisia 
ar trebui să ofere totodată statelor 
membre eligibile coordonarea și asistența 
necesare pentru a elimina barierele 
administrative și birocratice și a asigura 
un proces transparent de selecție a 
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proiectelor.

Or. en

Amendamentul 147
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport și energetice cu o valoare 
adăugată ridicată la nivelul Uniunii. Prin 
urmare, în vederea ameliorării realizării 
acestor proiecte, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, alocarea Fondului de 
coeziune (10 miliarde EUR) trebuie 
repartizată atât proiectelor de transporturi, 
cât și celor energetice din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune în 
cadrul mecanismului Conectarea Europei. 
Comisia trebuie să sprijine statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune la 
elaborarea unei rezerve adecvate de 
proiecte, pentru a acorda o prioritate 
maximă alocărilor naționale din cadrul 
Fondului de coeziune.

Or. en

Amendamentul 148
Roberts Zīle

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi (în special 
coridoarelor rețelei primare) din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Alocația din Fondul 
de coeziune pentru fiecare stat membru în 
cadrul mecanismului Conectarea Europei 
trebuie să respecte pachetele financiare 
naționale, însă după revizuirea la 
jumătatea perioadei, fondurile neangajate 
de statul membru în cauză trebuie puse la 
dispoziția tuturor statelor membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune. 
Comisia trebuie să sprijine statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune la 
elaborarea unei rezerve adecvate de 
proiecte, pentru a acorda o prioritate 
maximă alocărilor naționale din cadrul 
Fondului de coeziune.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura realizarea unor adevărate progrese în dezvoltarea rețelei primare, mai ales 
a coridoarelor rețelei primare, trebuie menținută o anumită concurență între statele membre 
și în ceea ce privește suma de 10 miliarde EUR alocată din Fondul de coeziune. Inițial, 
alocările trebuie să egaleze în mod clar alocațiile naționale din cadrul Fondului de coeziune. 
Însă după revizuirea la jumătatea perioadei, resursele neangajate trebuie puse la dispoziția 
tuturor statelor membre eligibile pentru Fondul de coeziune.
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Amendamentul 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia trebuie să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că multe din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
calea realizării de proiecte transfrontaliere 
complexe în domeniul infrastructurii de 
transport cu o valoare adăugată ridicată la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, în vederea 
ameliorării realizării proiectelor de 
transporturi, în special a celor 
transfrontaliere care au o valoare ridicată la 
nivelul Uniunii, o parte din alocarea 
Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) 
trebuie transferată pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune, cu respectarea alocațiilor 
naționale pentru proiectele menționate în 
anexa la prezentul regulament. Comisia 
trebuie să sprijine statele membre eligibile 
pentru Fondul de coeziune la elaborarea 
unei rezerve adecvate de proiecte, pentru a 
acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

Or. en

Amendamentul 150
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În comunicarea „Priorități în domeniul 
infrastructurii energetice ante și post 2020 
– Plan de realizare a unei rețele energetice 
europene integrate”, adoptată în 
noiembrie 2010, Comisia a identificat 
coridoarele prioritare care sunt necesare 
pentru a permite Uniunii să își 
îndeplinească, până în 2020, obiectivele 
ambițioase în materie de energie și climă 
pentru finalizarea pieței interne a energiei, 
asigurarea securității aprovizionării și 
facilitarea integrării surselor de energie 
regenerabile, precum și pentru a pregăti 
rețelele pentru continuarea decarbonizării 
sistemului energetic după anul 2020.

(14) În comunicarea „Priorități în domeniul 
infrastructurii energetice ante și post 2020 
– Plan de realizare a unei rețele energetice 
europene integrate”, adoptată în 
noiembrie 2010, Comisia a identificat 
coridoarele prioritare care sunt necesare 
pentru a permite Uniunii să își 
îndeplinească, până în 2020, obiectivele 
ambițioase în materie de energie și climă 
pentru finalizarea pieței interne a energiei, 
asigurarea securității aprovizionării și 
facilitarea integrării surselor de energie 
regenerabile, precum și pentru a pregăti 
rețelele pentru continuarea decarbonizării 
sistemului energetic după anul 2020. 
Comisia reamintește, în special, 
importanța îmbunătățirii capacității de 
interconectare a rețelelor electrice și de 
gaz între Peninsula Iberică și Franța.

Or. en

Amendamentul 151
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În comunicarea „Priorități în domeniul 
infrastructurii energetice ante și post 2020 
– Plan de realizare a unei rețele energetice 
europene integrate”, adoptată în 
noiembrie 2010, Comisia a identificat 
coridoarele prioritare care sunt necesare 
pentru a permite Uniunii să își 
îndeplinească, până în 2020, obiectivele 
ambițioase în materie de energie și climă 
pentru finalizarea pieței interne a energiei, 
asigurarea securității aprovizionării și 
facilitarea integrării surselor de energie 

(14) În comunicarea „Priorități în domeniul 
infrastructurii energetice ante și post 2020 
– Plan de realizare a unei rețele energetice 
europene integrate”, adoptată în 
noiembrie 2010, Comisia a identificat 
coridoarele prioritare care sunt necesare 
pentru a permite Uniunii să își 
îndeplinească, până în 2020, obiectivele 
ambițioase în materie de energie și climă 
pentru finalizarea pieței interne a energiei, 
asigurarea securității aprovizionării și 
facilitarea integrării surselor de energie 
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regenerabile, precum și pentru a pregăti 
rețelele pentru continuarea decarbonizării 
sistemului energetic după anul 2020.

regenerabile, precum și pentru a pregăti 
rețelele de distribuire și de transport al 
energiei electrice pentru injectarea a noi 
volume de energie electrică din surse 
regenerabile după anul 2020.

Or. en

Amendamentul 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
modernizarea și extinderea infrastructurii 
energetice a Europei și pentru 
interconectarea transfrontalieră a rețelelor 
în scopul îndeplinirii obiectivelor Uniunii 
în materie de energie și climă –
competitivitate, sustenabilitate și 
securitatea aprovizionării într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Nevoile investiționale în materie de 
infrastructură energetică până în 2020 sunt 
estimate la 1 000 de miliarde EUR, din 
care circa 200 de miliarde EUR reprezintă 
infrastructuri de transport și de stocare a 
electricității și a gazului considerate de 
importanță europeană. În ceea ce privește 
proiectele de importanță europeană, există 
riscul ca investiții în valoare de 
aproximativ 100 de miliarde EUR să nu se 
realizeze din cauza obstacolelor ținând de 
acordarea de autorizații, de reglementare și 
de finanțare.

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
modernizarea și extinderea infrastructurii 
energetice a Europei și pentru 
interconectarea transfrontalieră a rețelelor 
în scopul îndeplinirii obiectivelor Uniunii 
în materie de energie și climă –
competitivitate, sustenabilitate și 
securitatea aprovizionării într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor, 
în special prin eliminarea insulelor 
energetice rămase în Europa. Nevoile 
investiționale în materie de infrastructură 
energetică până în 2020 sunt estimate la 
1 000 de miliarde EUR, din care circa 200 
de miliarde EUR reprezintă infrastructuri 
de transport și de stocare a electricității și a 
gazului considerate de importanță 
europeană. În ceea ce privește proiectele de 
importanță europeană, există riscul ca 
investiții în valoare de aproximativ 100 de 
miliarde EUR să nu se realizeze din cauza 
obstacolelor ținând de acordarea de 
autorizații, de reglementare și de finanțare.

Or. lt

Amendamentul 153
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
modernizarea și extinderea infrastructurii 
energetice a Europei și pentru 
interconectarea transfrontalieră a rețelelor 
în scopul îndeplinirii obiectivelor Uniunii 
în materie de energie și climă –
competitivitate, sustenabilitate și 
securitatea aprovizionării într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Nevoile investiționale în materie de 
infrastructură energetică până în 2020 sunt 
estimate la 1 000 de miliarde EUR, din 
care circa 200 de miliarde EUR reprezintă 
infrastructuri de transport și de stocare a 
electricității și a gazului considerate de 
importanță europeană. În ceea ce privește 
proiectele de importanță europeană, există 
riscul ca investiții în valoare de 
aproximativ 100 de miliarde EUR să nu se 
realizeze din cauza obstacolelor ținând de 
acordarea de autorizații, de reglementare și 
de finanțare.

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
modernizarea și extinderea infrastructurii 
energetice a Europei și pentru 
interconectarea transfrontalieră a rețelelor 
în scopul îndeplinirii obiectivelor Uniunii 
în materie de energie și climă –
competitivitate, sustenabilitate și 
securitatea aprovizionării într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Nevoile investiționale în materie de 
infrastructură energetică până în 2020 sunt 
estimate la 1 000 de miliarde EUR, din 
care circa 200 de miliarde EUR reprezintă 
infrastructuri de transport și de stocare a 
electricității și a gazului considerate de 
importanță europeană. În ceea ce privește 
proiectele de importanță europeană, există 
riscul ca investiții în valoare de 
aproximativ 100 de miliarde EUR să nu se 
realizeze din cauza obstacolelor ținând de 
acordarea de autorizații, de reglementare și 
de finanțare, potrivit Documentului de 
lucru al serviciilor Comisiei prezentat la 
Consiliul Transporturi, Telecomunicații și 
Energie din 10 iunie 2011 și intitulat 
„Necesitățile de investiții în infrastructura 
energetică și cerințele legate de 
finanțare”.

Or. en

Justificare

Armonizare cu considerentele din Regulamentul privind orientările pentru infrastructurile 
energetice transeuropene.

Amendamentul 154
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
modernizarea și extinderea infrastructurii 
energetice a Europei și pentru 
interconectarea transfrontalieră a 
rețelelor în scopul îndeplinirii obiectivelor 
Uniunii în materie de energie și climă –
competitivitate, sustenabilitate și 
securitatea aprovizionării într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Nevoile investiționale în materie de 
infrastructură energetică până în 2020 sunt 
estimate la 1 000 de miliarde EUR, din 
care circa 200 de miliarde EUR reprezintă 
infrastructuri de transport și de stocare a 
electricității și a gazului considerate de 
importanță europeană. În ceea ce privește 
proiectele de importanță europeană, 
există riscul ca investiții în valoare de 
aproximativ 100 de miliarde EUR să nu se 
realizeze din cauza obstacolelor ținând de 
acordarea de autorizații, de reglementare 
și de finanțare.

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
minimizarea, într-o primă fază, prin 
politici de eficiență energetică, iar apoi 
pentru modernizarea și, în final, în 
cazurile în care sunt necesare 
infrastructuri noi, extinderea 
infrastructurii de electricitate de la nivel 
național și european în scopul îndeplinirii 
obiectivelor Uniunii în materie de energie 
și climă – competitivitate, sustenabilitate și 
securitatea aprovizionării într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Fără a ține seama de această ierarhie în 
funcție de importanță bazată pe eficiența 
din punctul de vedere al costurilor, 
nevoile investiționale în materie de 
infrastructură energetică până în 2020 sunt 
estimate la 1 000 de miliarde EUR, din 
care circa 200 de miliarde EUR reprezintă 
infrastructuri de transport și de stocare a 
electricității și a gazului considerate de 
importanță europeană.

Or. en

Amendamentul 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
modernizarea și extinderea infrastructurii 
energetice a Europei și pentru 
interconectarea transfrontalieră a rețelelor 
în scopul îndeplinirii obiectivelor Uniunii 
în materie de energie și climă –
competitivitate, sustenabilitate și 
securitatea aprovizionării într-o manieră 

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
modernizarea și extinderea infrastructurii 
energetice a Europei și pentru 
interconectarea transfrontalieră a rețelelor, 
punând astfel capăt existenței unor insule 
energetice, în scopul îndeplinirii 
obiectivelor Uniunii în materie de energie 
și climă – competitivitate, sustenabilitate și 
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eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Nevoile investiționale în materie de 
infrastructură energetică până în 2020 sunt 
estimate la 1 000 de miliarde EUR, din 
care circa 200 de miliarde EUR reprezintă 
infrastructuri de transport și de stocare a 
electricității și a gazului considerate de 
importanță europeană. În ceea ce privește 
proiectele de importanță europeană, există 
riscul ca investiții în valoare de 
aproximativ 100 de miliarde EUR să nu se 
realizeze din cauza obstacolelor ținând de 
acordarea de autorizații, de reglementare și 
de finanțare.

securitatea aprovizionării într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Nevoile investiționale în materie de 
infrastructură energetică până în 2020 sunt 
estimate la 1 000 de miliarde EUR, din 
care circa 200 de miliarde EUR reprezintă 
infrastructuri de transport și de stocare a 
electricității și a gazului considerate de 
importanță europeană. În ceea ce privește 
proiectele de importanță europeană, există 
riscul ca investiții în valoare de 
aproximativ 100 de miliarde EUR să nu se 
realizeze din cauza obstacolelor ținând de 
acordarea de autorizații, de reglementare și 
de finanțare.

Or. en

Amendamentul 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
modernizarea și extinderea infrastructurii 
energetice a Europei și pentru 
interconectarea transfrontalieră a rețelelor 
în scopul îndeplinirii obiectivelor Uniunii 
în materie de energie și climă –
competitivitate, sustenabilitate și 
securitatea aprovizionării într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Nevoile investiționale în materie de 
infrastructură energetică până în 2020 sunt 
estimate la 1 000 de miliarde EUR, din 
care circa 200 de miliarde EUR reprezintă 
infrastructuri de transport și de stocare a 
electricității și a gazului considerate de 
importanță europeană. În ceea ce privește 
proiectele de importanță europeană, există 
riscul ca investiții în valoare de 
aproximativ 100 de miliarde EUR să nu se 

(15) Sunt necesare investiții majore pentru 
modernizarea și extinderea infrastructurii 
energetice a Europei și pentru 
interconectarea transfrontalieră a rețelelor 
în scopul îndeplinirii obiectivelor Uniunii 
în materie de energie și climă –
competitivitate, sustenabilitate și 
securitatea aprovizionării într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Magistralele electrice de lungă distanță 
vor contribui în mod semnificativ la 
depășirea variațiilor în exploatarea 
surselor regenerabile de electricitate prin 
utilizarea în comun și distribuirea acestor 
resurse pe tot teritoriul Uniunii. Nevoile 
investiționale în materie de infrastructură 
energetică până în 2020 sunt estimate la 
1 000 de miliarde EUR, din care circa 200 
de miliarde EUR reprezintă infrastructuri 
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realizeze din cauza obstacolelor ținând de 
acordarea de autorizații, de reglementare și 
de finanțare.

de transport și de stocare a electricității și a 
gazului considerate de importanță 
europeană. În ceea ce privește proiectele de 
importanță europeană, există riscul ca 
investiții în valoare de aproximativ 100 de 
miliarde EUR să nu se realizeze din cauza 
obstacolelor ținând de acordarea de 
autorizații, de reglementare și de finanțare.

Or. en

Amendamentul 157
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În comunicarea sa din 8 martie 
2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050”, Comisia a accentuat rolul central 
ce îi va reveni infrastructurii energetice în 
realizarea obiectivului privind reducerea 
cu 85% a emisiilor de CO2 până în 2050.

Or. it

Amendamentul 158
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a invitat Comisia să raționalizeze și 
să amelioreze procedurile de autorizare și 
să promoveze un cadru de reglementare 
care să atragă investițiile. Consiliul 
European a subliniat faptul că marea 

(17) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a invitat Comisia să raționalizeze, să 
simplifice, să accelereze și să amelioreze 
procedurile de autorizare și să promoveze 
un cadru de reglementare care să atragă 
investițiile. Consiliul European a subliniat 
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majoritate a investițiilor ar trebui să 
provină de pe piață, costurile fiind 
recuperate prin tarife. Consiliul European a 
recunoscut că este nevoie de finanțare 
publică pentru proiectele necesare din 
motive de securitate a aprovizionării sau 
de solidaritate, care nu pot atrage finanțare 
de pe piață.

faptul că marea majoritate a investițiilor ar 
trebui să provină de pe piață, costurile fiind 
recuperate prin tarife. Consiliul European a 
recunoscut că este nevoie de finanțare 
publică pentru proiectele care își găsesc 
justificare din punctul de vedere al
securității aprovizionării, al solidarității și 
al sustenabilității, care nu pot atrage 
finanțare suficientă de pe piață.

Or. en

Amendamentul 159
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a invitat Comisia să raționalizeze și 
să amelioreze procedurile de autorizare și 
să promoveze un cadru de reglementare 
care să atragă investițiile. Consiliul 
European a subliniat faptul că marea 
majoritate a investițiilor ar trebui să 
provină de pe piață, costurile fiind 
recuperate prin tarife. Consiliul European a 
recunoscut că este nevoie de finanțare 
publică pentru proiectele necesare din 
motive de securitate a aprovizionării sau de 
solidaritate, care nu pot atrage finanțare de 
pe piață.

(17) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a invitat Comisia să raționalizeze și 
să amelioreze procedurile de autorizare și 
să promoveze un cadru de reglementare 
care să atragă investițiile. Consiliul 
European a subliniat faptul că marea 
majoritate a investițiilor ar trebui să 
provină de pe piață, costurile fiind 
recuperate prin tarife. Consiliul European a 
recunoscut că este nevoie de finanțare 
publică pentru proiectele necesare din 
motive de securitate a aprovizionării sau de 
solidaritate, care nu pot atrage finanțare de 
pe piață. Consiliul European a subliniat și 
nevoia de a moderniza și extinde 
infrastructura energetică a Europei și de 
a interconecta rețelele la nivel 
transfrontalier, pentru a asigura 
funcționarea solidarității dintre statele 
membre, realizarea unor rute alternative 
de aprovizionare sau de tranzit și a unor 
surse de energie alternative și dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie în 
competiție cu sursele tradiționale.

Or. en
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Justificare

Armonizare cu considerentele din Regulamentul privind orientările pentru infrastructurile 
energetice transeuropene.

Amendamentul 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Reamintește că, în Raportul său din 
24 octombrie 2007 privind comerțul și 
schimbările climatice (2007/2003(INI)), 
Parlamentul European a subliniat 
necesitatea eliminării subvențiilor pentru 
combustibilii fosili. Reamintește că în 
Strategia Europa 2020 se cere eliminarea 
treptată a subvențiilor dăunătoare 
mediului. Subliniază că în Foaia de 
parcurs a Comisiei privind utilizarea 
eficientă a resurselor în Europa se 
subliniază efectele negative ale 
combustibililor fosili și ale subvențiilor 
dăunătoare mediului, precum și faptul că 
în analiza anuală a creșterii pentru 2012 
realizată în cadrul semestrului european 
se cere eliminarea subvențiilor 
dăunătoare mediului. Consideră, așadar, 
că ar fi oportun să se reducă proporția 
resurselor dedicate infrastructurii 
energetice în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei, care reprezintă 
subvenții directe sau indirecte pentru 
combustibilii fosili.

Or. en

Amendamentul 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a reflecta corect diferitele 
nevoi investiționale legate de 
infrastructura energetică, ar trebui 
alocate pentru infrastructura de energie 
electrică cel puțin 75% din volumul total 
de fonduri destinate energiei în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei. În 
raportul său din iunie 2011 adresat 
Consiliului Energie, Comisia a estimat că, 
până în 2020, sunt necesare investiții 
totale de 200 de miliarde EUR în 
infrastructura energetică de importanță 
europeană, dintre care 140 de miliarde 
EUR sunt necesare pentru sisteme de 
transport al curentului electric de înaltă 
tensiune, iar 70 de miliarde EUR pentru 
conductele de transport al gazelor.

Or. en

Amendamentul 162
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Infrastructurile de telecomunicații se 
bazează din ce în ce mai mult pe internet, 
rețelele de bandă largă și serviciile digitale 
aflându-se într-o legătură strânsă. 
Internetul devine platforma dominantă 
pentru comunicare, prestarea de servicii și 
derularea de afaceri. Prin urmare, 
disponibilitatea la scară transeuropeană a 
accesului rapid la internet și a serviciilor 
digitale este esențială pentru creșterea 
economică și pentru piața unică.

(19) Infrastructurile de telecomunicații se 
bazează din ce în ce mai mult pe internet, 
rețelele de bandă largă și serviciile digitale 
aflându-se într-o legătură strânsă. 
Internetul devine platforma dominantă
pentru comunicare, prestarea de servicii 
inovatoare și derularea de afaceri. Prin 
urmare, disponibilitatea la scară 
transeuropeană a accesului rapid la internet 
și a serviciilor digitale este esențială pentru 
creșterea economică și pentru piața unică. 
Stimularea instalării, așadar, cu 
respectarea principiului neutralității 
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tehnologice, de rețele de bandă largă 
rapide și ultrarapide pe tot teritoriul UE 
va facilita, la rândul său, dezvoltarea și 
răspândirea serviciilor digitale 
transeuropene. Cu toate acestea, sprijinul 
în cauză nu trebuie să ducă la denaturări 
ale pieței și nu trebuie să înlocuiască 
investițiile private.

Or. en

Amendamentul 163
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Infrastructurile de telecomunicații se 
bazează din ce în ce mai mult pe internet, 
rețelele de bandă largă și serviciile digitale 
aflându-se într-o legătură strânsă. 
Internetul devine platforma dominantă 
pentru comunicare, prestarea de servicii și
derularea de afaceri. Prin urmare, 
disponibilitatea la scară transeuropeană a 
accesului rapid la internet și a serviciilor 
digitale este esențială pentru creșterea 
economică și pentru piața unică.

(19) Infrastructurile de telecomunicații se 
bazează din ce în ce mai mult pe internet, 
rețelele de bandă largă și serviciile digitale 
aflându-se într-o legătură strânsă. De 
asemenea, cloud computing și programele 
informatice sub formă de servicii se 
dezvoltă treptat ca o nouă paradigmă 
informatică. Internetul devine platforma 
dominantă pentru comunicare, prestarea de 
servicii private și publice, derularea de 
afaceri transfrontaliere și comerț. Prin 
urmare, disponibilitatea la scară 
transeuropeană a accesului rapid și 
atotprezent la internet și a serviciilor 
digitale inovatoare este esențială pentru 
creșterea economică și pentru piața unică.

Or. en

Amendamentul 164
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Infrastructurile de telecomunicații se 
bazează din ce în ce mai mult pe internet, 
rețelele de bandă largă și serviciile digitale 
aflându-se într-o legătură strânsă. 
Internetul devine platforma dominantă 
pentru comunicare, prestarea de servicii și 
derularea de afaceri. Prin urmare, 
disponibilitatea la scară transeuropeană a 
accesului rapid la internet și a serviciilor 
digitale este esențială pentru creșterea 
economică și pentru piața unică.

(19) Infrastructurile de telecomunicații se 
bazează din ce în ce mai mult pe internet, 
infrastructura rețelelor de bandă largă 
având rol de catalizator în utilizarea
serviciilor digitale pentru o parte 
considerabilă de activități societale utile. 
Internetul este pe cale să devină cea mai 
importantă platformă pentru comunicare, 
coeziune socială și culturală și derularea 
de afaceri. Prin urmare, disponibilitatea la 
scară transeuropeană a accesului rapid la 
internet și a serviciilor digitale este 
esențială pentru creșterea economică și 
pentru piața unică.

Or. en

Amendamentul 165
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Infrastructurile de telecomunicații se 
bazează din ce în ce mai mult pe internet, 
rețelele de bandă largă și serviciile digitale 
aflându-se într-o legătură strânsă. 
Internetul devine platforma dominantă 
pentru comunicare, prestarea de servicii și
derularea de afaceri. Prin urmare, 
disponibilitatea la scară transeuropeană a 
accesului rapid la internet și a serviciilor 
digitale este esențială pentru creșterea 
economică și pentru piața unică.

(19) Infrastructurile de telecomunicații se 
bazează din ce în ce mai mult pe internet, 
infrastructura rețelelor de bandă largă 
având rol de catalizator pentru utilizarea
serviciilor digitale într-o gamă largă de 
activități din cadrul societății. Internetul 
este pe cale să devină cea mai importantă 
platformă pentru comunicare, derularea de 
afaceri și coeziunea culturală. Prin 
urmare, disponibilitatea la scară 
transeuropeană a accesului rapid la internet 
și a serviciilor digitale este esențială pentru 
creșterea economică și pentru piața unică.

Or. en
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Amendamentul 166
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Rețelele de internet moderne, bazate 
pe fibră optică reprezintă o infrastructură 
crucială pentru viitor din punctul de vedere 
al conectivității pentru societățile europene, 
în special IMM-uri, care vor să recurgă la 
cloud computing pentru ameliorarea 
eficienței.

(20) Rețelele de internet moderne, bazate 
pe fibră optică reprezintă o infrastructură 
crucială pentru viitor din punctul de vedere 
al conectivității pentru societățile europene, 
în special IMM-uri, care vor să recurgă la 
cloud computing pentru ameliorarea 
eficienței. Este regretabil faptul că 
instalarea în Europa de fibre optice și de 
conexiuni de bandă largă ultrarapide este 
în continuare nesatisfăcătoare, în timp ce 
alte economii avansează, devenind lideri 
mondiali și oferind capacități și viteze 
mult mai ridicate, de 1 Gbps și mai mult. 
Investițiile în fibră optică, atât pentru 
FTTH, cât și pentru infrastructura pasivă 
din rețeaua de racordare reprezintă un 
ingredient esențial în cazul în care 
Europa dorește să fie cunoscută pentru 
inovări, cunoștințe și servicii noi.

Or. en

Amendamentul 167
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Rețelele de internet moderne, bazate 
pe fibră optică reprezintă o infrastructură 
crucială pentru viitor din punctul de vedere 
al conectivității pentru societățile europene, 
în special IMM-uri, care vor să recurgă la 
cloud computing pentru ameliorarea 
eficienței.

(20) Rețelele de internet moderne, bazate 
pe fibră optică reprezintă o infrastructură 
crucială pentru viitor din punctul de vedere 
al conectivității pentru societățile europene, 
în special IMM-uri, care vor să recurgă la 
cloud computing pentru ameliorarea 
eficienței. Pentru a evita dublarea 
infrastructurii, a evita eliminarea 
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investițiilor private și a spori dezvoltarea 
de capacități în vederea creării de noi 
oportunități de investiții și a promovării 
aplicării de măsuri care vizează reducerea 
costurilor, ar trebui întreprinse măsuri în 
vederea îmbunătățirii coordonării 
sprijinului acordat de UE rețelelor de 
bandă largă în cadrul MCE și a 
sprijinului acordat rețelelor de bandă 
largă din toate sursele disponibile, 
inclusiv prin intermediul planurilor 
naționale privind rețelele de bandă largă.

Or. en

Amendamentul 168
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Rețelele de internet moderne, bazate 
pe fibră optică reprezintă o infrastructură 
crucială pentru viitor din punctul de vedere 
al conectivității pentru societățile europene, 
în special IMM-uri, care vor să recurgă la 
cloud computing pentru ameliorarea 
eficienței.

(20) Rețelele de internet moderne și rapide
reprezintă o infrastructură crucială pentru 
viitor din punctul de vedere al 
conectivității pentru societățile europene, 
în special IMM-uri, care vor să recurgă la 
cloud computing pentru ameliorarea 
eficienței. În domeniul telecomunicațiilor 
se va pune un accent deosebit pe măsurile 
care sprijină obiectivele legate de cloud 
computing și de instalarea de rețele fără 
fir ultrarapide.

Or. en

Amendamentul 169
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Strategia Europa 2020 pledează pentru 
implementarea agendei digitale pentru 
Europa, care stabilește un cadru juridic 
stabil care să stimuleze investițiile într-o 
infrastructură pentru internet de mare 
viteză, deschisă și competitivă, precum și 
în serviciile conexe. Consiliul European 
din iunie 2010 a susținut agenda digitală 
pentru Europa și a invitat toate instituțiile 
să se angajeze în implementarea sa 
integrală.

(21) Strategia Europa 2020 pledează pentru 
implementarea agendei digitale pentru 
Europa, care stabilește un cadru juridic 
stabil care să stimuleze investițiile într-o 
infrastructură pentru internet de mare 
viteză, deschisă și competitivă, precum și 
în serviciile conexe. Consiliul European 
din iunie 2010 a susținut agenda digitală 
pentru Europa și a invitat toate instituțiile 
să se angajeze în implementarea sa 
integrală. Agenda digitală pentru Europa 
stabilește ca obiectiv asigurarea tuturor 
gospodăriilor, până în 2020, cu conexiune 
rapidă de bandă largă de 30 Mbps, iar 
50% din gospodării cu conexiune rapidă 
de 100 Mbps.

Or. it

Amendamentul 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Strategia Europa 2020 pledează pentru 
implementarea agendei digitale pentru 
Europa, care stabilește un cadru juridic 
stabil care să stimuleze investițiile într-o 
infrastructură pentru internet de mare 
viteză, deschisă și competitivă, precum și 
în serviciile conexe. Consiliul European 
din iunie 2010 a susținut agenda digitală 
pentru Europa și a invitat toate instituțiile 
să se angajeze în implementarea sa 
integrală.

(21) Strategia Europa 2020 pledează pentru 
implementarea agendei digitale pentru 
Europa, care stabilește un cadru juridic 
stabil care să stimuleze investițiile într-o 
infrastructură pentru internet de mare 
viteză, deschisă și competitivă, precum și 
în serviciile conexe. Cu toate acestea, 
obiectivele pentru anul 2020 ar trebui 
revizuite pentru ca Europa să aibă cele 
mai ridicate viteze de bandă largă din 
lume și în încercarea de a asigura, până 
în 2020, accesul tuturor cetățenilor 
europeni la o viteză de 100 Mbps și 
accesul a 50% din gospodăriile europene 
la o conexiune de 1 Gbps sau mai mult.
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Amendamentul 171
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Strategia Europa 2020 pledează pentru 
implementarea agendei digitale pentru 
Europa, care stabilește un cadru juridic 
stabil care să stimuleze investițiile într-o 
infrastructură pentru internet de mare 
viteză, deschisă și competitivă, precum și 
în serviciile conexe. Consiliul European 
din iunie 2010 a susținut agenda digitală 
pentru Europa și a invitat toate instituțiile 
să se angajeze în implementarea sa 
integrală.

(21) Strategia Europa 2020 pledează pentru 
implementarea agendei digitale pentru 
Europa, care stabilește un cadru juridic 
stabil care să stimuleze investițiile într-o 
infrastructură pentru internet de mare 
viteză, deschisă și competitivă, precum și 
în serviciile conexe, care vor constitui 
baza pieței unice digitale. Consiliul 
European din iunie 2010 a susținut agenda 
digitală pentru Europa și a invitat toate 
instituțiile să se angajeze în implementarea 
sa integrală.

Or. en

Amendamentul 172
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a asigura competitivitatea 
Uniunii Europene și pentru a facilita 
dezvoltarea unei economii europene a 
serviciilor, care să fie lider la nivel 
mondial, obiectivele actuale ale agendei 
digitale ar trebui îndeplinite până în 2015, 
și nu până în 2020.

Or. en
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Amendamentul 173
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) La 31 mai 2010, Consiliul a 
concluzionat că Europa trebuie să 
investească resursele necesare în 
dezvoltarea unei piețe unice digitale bazate 
pe internet rapid și ultrarapid și pe aplicații 
interoperabile, recunoscând că investițiile 
eficiente și competitive în următoarea 
generație de rețele de bandă largă sunt 
importante în interesul inovației, al 
oferirii de opțiuni consumatorilor și al 
competitivității Uniunii, fiind în măsură să 
ducă la creșterea calității vieții printr-o 
asistență medicală mai bună, un transport 
mai sigur, noi oportunități media și un 
acces mai ușor la bunuri și servicii, în 
special peste frontiere.

(22) La 31 mai 2010, Consiliul a 
concluzionat că Europa trebuie să 
investească resursele necesare în 
dezvoltarea unei piețe unice digitale bazate 
pe internet rapid și ultrarapid și pe aplicații 
interoperabile, recunoscând că investițiile 
eficiente și competitive în următoarea 
generație de rețele de bandă largă sunt 
necesare pentru inovare, pentru a oferi
opțiuni consumatorilor și pentru
competitivitatea Uniunii, fiind în măsură să 
ducă la creșterea calității vieții printr-o 
asistență medicală mai bună, un transport 
mai sigur, noi oportunități media și un 
acces mai ușor la bunuri, servicii și 
cunoștințe, în special peste frontiere.

Or. en

Amendamentul 174
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) În rezoluția sa din 5 mai 2010, 
Parlamentul European a solicitat atât să 
se realizeze investiții în programele 
informatice cu sursă deschisă, cât și să se 
acorde o atenție deosebită creării de rețele 
Gbps pentru instituțiile de cercetare și 
universitățile din UE și accesului 
abordabil din punct de vedere financiar la 
conexiuni ultrarapide pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.
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Amendamentul 175
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Investițiile publice în rețelele de 
bandă largă rapide și ultrarapide nu 
trebuie să denatureze concurența în mod 
nejustificat și nici să descurajeze 
investițiile. Acestea trebuie folosite pentru 
a atrage investiții private, dar numai în 
cazurile în care nu există un interes 
comercial de a investi.

Or. en

Amendamentul 176
James Elles, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Majoritatea rezultatelor disponibile 
ale diverselor studii demonstrează clar 
avantajele substanțial mai mari, obținute 
în urma investițiilor în infrastructura 
TIC, în ceea ce privește generarea de 
creștere economică și de locuri de muncă 
atât pe termen lung, cât și pe termen 
scurt, nu numai datorită construcției 
infrastructurii propriu-zise, ci și datorită 
efectului de multiplicare imediat, puternic 
și de durată produs de capacitatea digitală 
sporită în economie în ansamblu, în 
special pentru micile întreprinderi. 
Îndeamnă să se depună toate eforturile 
nu numai pentru a clarifica sumele 
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disponibile în bugetul UE, ci și pentru a 
asigura faptul că fondurilor existente li se 
conferă o formă care să permită 
asimilarea lor de sectorul TIC.

Or. en

Amendamentul 177
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesară dezvoltarea unor rețelele 
puternice și coerente la nivelul UE pentru 
furnizarea pe cale digitală a unor acțiuni de 
utilitate publică ce implică entități publice 
și aparținând societății civile la nivel 
național și regional, în acest sens fiind 
esențial să se asigure finanțarea structurată 
din partea UE a costurilor conceperii 
sistemului și a programelor informatice, 
precum și întreținerea unui punct nodal 
rezistent pentru astfel de rețele, lăsând pe 
seama bugetelor operatorilor naționali 
numai costurile din interiorul țărilor 
respective.

(24) Este necesară dezvoltarea unor rețelele 
puternice și coerente la nivelul UE pentru 
furnizarea pe cale digitală a unor acțiuni de 
utilitate publică ce implică entități publice 
și aparținând societății civile la nivel 
național și regional, în acest sens fiind 
esențial să se asigure finanțarea structurată 
din partea UE a costurilor conceperii 
sistemului și a programelor informatice, 
precum și întreținerea unui punct nodal 
rezistent pentru astfel de rețele, lăsând pe 
seama bugetelor operatorilor naționali 
numai costurile din interiorul țărilor 
respective. Ar trebui să se asigure în mod 
prioritar faptul că toate sistemele și 
programele informatice finanțate din 
fonduri publice se difuzează sub formă de 
standarde deschise și accesibile, care pot 
fi obținute cu ușurință și sunt utilizate de 
toți actorii din societate, inclusiv de actorii 
care desfășoară activități nonprofit, iar 
programele informatice care reprezintă 
rezultatul investițiilor publice sunt în toate 
cazurile disponibile publicului ca sursă 
deschisă.

Or. en
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Amendamentul 178
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesară dezvoltarea unor rețelele 
puternice și coerente la nivelul UE pentru 
furnizarea pe cale digitală a unor acțiuni de 
utilitate publică ce implică entități publice 
și aparținând societății civile la nivel 
național și regional, în acest sens fiind 
esențial să se asigure finanțarea structurată 
din partea UE a costurilor conceperii 
sistemului și a programelor informatice, 
precum și întreținerea unui punct nodal 
rezistent pentru astfel de rețele, lăsând pe 
seama bugetelor operatorilor naționali 
numai costurile din interiorul țărilor 
respective.

(24) Este necesară dezvoltarea unor rețelele 
puternice și coerente la nivelul UE pentru 
furnizarea pe cale digitală a unor acțiuni de 
utilitate publică ce implică entități publice 
și aparținând societății civile la nivel 
național și regional, în acest sens fiind 
esențial să se asigure finanțarea structurată 
din partea UE a costurilor conceperii 
sistemului și a programelor informatice, 
precum și întreținerea unui punct nodal 
rezistent pentru astfel de rețele, lăsând pe 
seama bugetelor operatorilor naționali 
numai costurile din interiorul țărilor 
respective. Pentru a finaliza piața digitală 
unică, trebuie să se asigure cooperarea și 
coordonarea strânsă a activităților din 
cadrul programului MCE cu măsurile 
naționale și regionale privind serviciile în 
bandă largă.

Or. en

Amendamentul 179
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesară dezvoltarea unor rețelele 
puternice și coerente la nivelul UE pentru 
furnizarea pe cale digitală a unor acțiuni de 
utilitate publică ce implică entități publice 
și aparținând societății civile la nivel 
național și regional, în acest sens fiind 
esențial să se asigure finanțarea structurată 
din partea UE a costurilor conceperii 

(24) Este necesară dezvoltarea unor rețelele 
puternice și coerente la nivelul UE pentru 
furnizarea pe cale digitală a unor acțiuni de 
utilitate publică ce implică entități publice 
și aparținând societății civile la nivel 
național și regional, în acest sens fiind 
esențial să se asigure finanțarea structurată 
din partea UE a costurilor conceperii 



PE496.337v01-00 54/143 AM\912704RO.doc

RO

sistemului și a programelor informatice, 
precum și întreținerea unui punct nodal 
rezistent pentru astfel de rețele, lăsând pe 
seama bugetelor operatorilor naționali 
numai costurile din interiorul țărilor 
respective.

sistemului și a programelor informatice, 
precum și securitatea informatică și 
întreținerea unui punct nodal rezistent 
pentru astfel de rețele, lăsând pe seama 
bugetelor operatorilor naționali numai 
costurile din interiorul țărilor respective.

Or. en

Amendamentul 180
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) În utilizarea instrumentelor 
financiare pentru crearea serviciilor 
primare transeuropene, ar trebui să se 
asigure în mod prioritar faptul că 
serviciile se bazează pe standarde deschise 
și accesibile, care pot fi examinate, 
obținute și utilizate cu ușurință de toți 
actorii din societate, iar procesul standard 
de dezvoltare este deschis, transparent și 
integrator pentru toate părțile interesate, 
inclusiv pentru actorii care desfășoară 
activități nonprofit, și că programele 
informatice care reprezintă rezultatul 
investițiilor publice în aplicații aferente 
serviciilor primare sunt în toate cazurile 
disponibile publicului ca sursă deschisă.

Or. en

Justificare

Acesta este un mijloc facil și necesar pentru a asigura interoperabilitatea, care oferă un grad 
maxim de flexibilitate pentru adaptarea la nivel local și regional cu ajutorul participării 
IMM-urilor sau a actorilor care desfășoară activități nonprofit.

Amendamentul 181
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Asigurarea interoperabilității 
transfrontaliere la implementarea 
proiectelor de infrastructură de mari 
dimensiuni, în special la nivelul serviciilor 
primare, poate necesita achiziția și 
instalarea simultane a unor echipamente de 
către Comisie, statele membre și/sau 
beneficiarii acestora. În astfel de cazuri, 
poate fi nevoie ca ajutorul financiar din 
partea Uniunii să fie alocat achizițiilor 
efectuate de furnizorii de infrastructură în 
statele membre, fie în nume propriu, fie în 
cooperare cu Comisia. Există, de 
asemenea, dispoziții care permit 
aprovizionarea de la mai mulți furnizori, 
care poate fi necesară, printre altele, pentru 
adaptarea la situațiile în care sunt implicate 
mai multe limbi, pentru a asigura 
securitatea aprovizionării și/sau pentru 
implementarea redundanței la nivel de 
rețea necesară pentru eliminarea 
perioadelor de indisponibilitate a 
infrastructurii de rețea care ar putea fi 
provocate de un singur punct de avarie.

(27) Asigurarea interoperabilității 
transfrontaliere la implementarea 
proiectelor de infrastructură de mari 
dimensiuni, în special la nivelul serviciilor 
primare, poate necesita achiziția și 
instalarea simultane a unor echipamente de 
către Comisie, statele membre și/sau 
beneficiarii acestora. Pentru a facilita 
îndeplinirea cerinței de interoperabilitate, 
ar trebui să se acorde prioritate soluțiilor 
bazate pe standarde deschise și 
transparente, oferite fără redevențe. În 
astfel de cazuri, poate fi nevoie ca ajutorul 
financiar din partea Uniunii să fie alocat 
achizițiilor efectuate de furnizorii de 
infrastructură în statele membre, fie în 
nume propriu, fie în cooperare cu Comisia. 
Există, de asemenea, dispoziții care permit 
aprovizionarea de la mai mulți furnizori, 
care poate fi necesară, printre altele, pentru 
adaptarea la situațiile în care sunt implicate 
mai multe limbi, pentru a asigura 
securitatea aprovizionării și/sau pentru 
implementarea redundanței la nivel de 
rețea necesară pentru eliminarea 
perioadelor de indisponibilitate a 
infrastructurii de rețea care ar putea fi 
provocate de un singur punct de avarie.

Or. en

Amendamentul 182
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Asigurarea interoperabilității (27) Asigurarea interoperabilității 
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transfrontaliere la implementarea 
proiectelor de infrastructură de mari 
dimensiuni, în special la nivelul serviciilor 
primare, poate necesita achiziția și 
instalarea simultane a unor echipamente de 
către Comisie, statele membre și/sau 
beneficiarii acestora. În astfel de cazuri, 
poate fi nevoie ca ajutorul financiar din 
partea Uniunii să fie alocat achizițiilor 
efectuate de furnizorii de infrastructură în 
statele membre, fie în nume propriu, fie în 
cooperare cu Comisia. Există, de 
asemenea, dispoziții care permit 
aprovizionarea de la mai mulți furnizori, 
care poate fi necesară, printre altele, pentru 
adaptarea la situațiile în care sunt implicate 
mai multe limbi, pentru a asigura 
securitatea aprovizionării și/sau pentru 
implementarea redundanței la nivel de 
rețea necesară pentru eliminarea 
perioadelor de indisponibilitate a 
infrastructurii de rețea care ar putea fi 
provocate de un singur punct de avarie.

transfrontaliere la implementarea 
proiectelor de infrastructură de mari 
dimensiuni, în special la nivelul serviciilor 
primare, poate necesita achiziția și 
instalarea simultane a unor echipamente de 
către Comisie, statele membre, autoritățile 
regionale și locale și/sau beneficiarii 
acestora. În astfel de cazuri, poate fi nevoie 
ca ajutorul financiar din partea Uniunii să 
fie alocat achizițiilor efectuate de furnizorii 
de infrastructură în statele membre sau în 
regiunile cu competențe delegate, fie în 
nume propriu, fie în cooperare cu Comisia. 
Există, de asemenea, dispoziții care permit 
aprovizionarea de la mai mulți furnizori, 
care poate fi necesară, printre altele, pentru 
adaptarea la situațiile în care sunt implicate 
mai multe limbi, pentru a asigura 
securitatea aprovizionării și/sau pentru 
implementarea redundanței la nivel de 
rețea necesară pentru eliminarea 
perioadelor de indisponibilitate a 
infrastructurii de rețea care ar putea fi 
provocate de un singur punct de avarie.

Or. es

Amendamentul 183
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 
eIdentitate și eAchiziții), care, prin 
definiție, nu prezintă interes comercial în 
etapa inițială. În plus, dacă se finanțează 

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 
eIdentitate și eAchiziții), care, prin 
definiție, nu prezintă interes comercial în 
etapa inițială. În plus, dacă se finanțează 
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numai serviciile primare, provocarea ar fi 
crearea stimulentelor corespunzătoare la 
nivelul statelor membre și la nivel regional 
pentru implementarea efectivă a serviciilor 
de interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 
condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile.

numai serviciile primare, provocarea ar fi 
crearea stimulentelor corespunzătoare la 
nivelul statelor membre și la nivel regional 
pentru implementarea efectivă a serviciilor 
de interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 
condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile. Înainte 
de a se realiza investiții noi de anvergură, 
ar trebui să se analizeze cu atenție 
soluțiile cu sursă deschisă implementate 
deja în multe jurisdicții din întreaga 
Europă și posibilitatea de a le răspândi în 
alte jurisdicții.

Or. en

Justificare

Într-o serie de domenii din sectorul public din UE au fost deja implementate cu succes un 
număr mare de soluții cu sursă deschisă. Exemple de remarcat pot fi găsite într-o serie de 
regiuni din Spania și în München, Germania. Exemple pot fi găsite și în alte state membre, 
cum ar fi municipiile Eksjo și Rattvik din Suedia. Cazurile de implementare parțială a 
soluțiilor cu sursă deschisă sunt mult mai numeroase.

Amendamentul 184
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 
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eIdentitate și eAchiziții), care, prin 
definiție, nu prezintă interes comercial în 
etapa inițială. În plus, dacă se finanțează 
numai serviciile primare, provocarea ar fi 
crearea stimulentelor corespunzătoare la 
nivelul statelor membre și la nivel regional 
pentru implementarea efectivă a serviciilor 
de interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 
condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile.

eIdentitate, eAchiziții și eÎnvățare), care, 
prin definiție, nu prezintă interes comercial 
în etapa inițială. În plus, dacă se finanțează 
numai serviciile primare, provocarea ar fi 
crearea stimulentelor corespunzătoare la 
nivelul statelor membre și la nivel regional 
pentru implementarea efectivă a serviciilor 
de interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 
condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile.

Or. it

Amendamentul 185
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 
eIdentitate și eAchiziții), care, prin 
definiție, nu prezintă interes comercial în 
etapa inițială. În plus, dacă se finanțează 
numai serviciile primare, provocarea ar fi 
crearea stimulentelor corespunzătoare la 
nivelul statelor membre și la nivel regional 
pentru implementarea efectivă a serviciilor 
de interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 
eIdentitate eAchiziții precum și a 
digitalizării patrimoniului cultural 
european), care, prin definiție, nu prezintă 
interes comercial în etapa inițială. În plus, 
dacă se finanțează numai serviciile 
primare, provocarea ar fi crearea 
stimulentelor corespunzătoare la nivelul 
statelor membre și la nivel regional pentru 
implementarea efectivă a serviciilor de 
interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
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condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile.

național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 
condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile.

Or. ro

Amendamentul 186
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 
eIdentitate și eAchiziții), care, prin 
definiție, nu prezintă interes comercial în 
etapa inițială. În plus, dacă se finanțează 
numai serviciile primare, provocarea ar fi 
crearea stimulentelor corespunzătoare la 
nivelul statelor membre și la nivel regional 
pentru implementarea efectivă a serviciilor 
de interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 
condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile.

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 
eIdentitate și eAchiziții), care, prin 
definiție, nu prezintă interes comercial în 
etapa inițială. În plus, dacă se finanțează 
numai serviciile primare, provocarea ar fi 
crearea stimulentelor corespunzătoare la 
nivelul statelor membre și la nivel regional 
pentru implementarea efectivă a serviciilor 
de interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 
condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile.
Proiectele de interes comun legate de 
prestarea de servicii de eGuvernare la 
nivel transfrontalier ar trebui să țină 
seama de cele 25 de recomandări ale 
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Cadrului european de interoperabilitate 
pentru serviciile publice europene (EIF) 
care tratează cerințe de interoperabilitate 
specifice.

Or. en

Amendamentul 187
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 
eIdentitate și eAchiziții), care, prin 
definiție, nu prezintă interes comercial în 
etapa inițială. În plus, dacă se finanțează 
numai serviciile primare, provocarea ar fi 
crearea stimulentelor corespunzătoare la 
nivelul statelor membre și la nivel regional 
pentru implementarea efectivă a serviciilor 
de interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 
condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile.

(28) Serviciile generice din domeniile de 
interes public (în calitate de servicii 
primare) sunt frecvent afectate de un grad 
ridicat de disfuncționalitate a piețelor. Într-
adevăr, domeniile de finanțat au legătură 
cu furnizarea de servicii publice 
(implementarea pe scară largă și 
interoperabilitatea serviciilor eSănătate, 
eIdentitate, eGuvernare, eÎnvățare și 
eAchiziții), care, prin definiție, nu prezintă 
interes comercial în etapa inițială. În plus, 
dacă se finanțează numai serviciile 
primare, provocarea ar fi crearea 
stimulentelor corespunzătoare la nivelul 
statelor membre și la nivel regional pentru 
implementarea efectivă a serviciilor de 
interes public. Acest lucru este cauzat în 
special de lipsa stimulentelor la nivel 
național pentru conectarea sistemelor 
naționale cu cele primare (dezvoltând astfel 
condițiile pentru interoperabilitate și 
servicii transfrontaliere), precum și de 
faptul că investitorii privați nu ar asigura, 
fără intervenții din exterior, implementarea 
serviciilor în cadre interoperabile.

Or. en
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Amendamentul 188
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Instalarea de servicii 
transfrontaliere prin instituirea de 
proceduri electronice pentru mutarea 
dintr-o țară europeană în alta va permite 
tratarea electronică a tuturor procedurilor 
administrative necesare, ceea ce va înlesni 
mobilitatea europenilor, reducând și 
costurile aferente. Prin urmare, aceste 
servicii pot schimba, în sens pozitiv, 
modul în care europenii pot lucra, studia 
sau locui în orice stat membru, prin 
intermediul punctelor unice de contact 
pentru înregistrarea schimbării adresei la 
toate autoritățile publice din țara de sosire 
(autoritățile locale, școala, doctorul, 
poliția etc.) cu ajutorul identității 
electronice din țara de plecare.

Or. en

Amendamentul 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orizont 2020, viitorul Program cadru 
pentru cercetare și inovare, se va 
concentra, printre altele, pe abordarea 
provocărilor societale (de exemplu 
transportul inteligent, ecologic și integrat, 
energia sigură, curată și eficientă, precum 
și o sănătate, o guvernare și o dezvoltare 
sustenabilă care integrează tehnologia 
informației și comunicării) pentru a putea 
răspunde direct provocărilor identificate în 

(30) Orizont 2020, viitorul Program cadru 
pentru cercetare și inovare, se va 
concentra, printre altele, pe abordarea 
provocărilor societale (de exemplu 
transportul inteligent, ecologic, accesibil și 
integrat, energia sigură, curată și eficientă, 
precum și o sănătate, o guvernare și o 
dezvoltare sustenabilă care integrează 
tehnologia informației și comunicării) 
pentru a putea răspunde direct provocărilor 
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Strategia Europa 2020 prin sprijinirea 
activităților care acoperă întregul spectru, 
de la cercetare la comercializare. Orizont 
2020 va sprijini toate stadiile lanțului 
inovațiilor, în special activitățile situate 
aproape de piață, inclusiv instrumentele 
financiare inovatoare. În vederea obținerii 
unui impact mai ridicat al finanțării din 
partea Uniunii, precum și pentru asigurarea 
coerenței, mecanismul Conectarea Europei 
va crea sinergii strânse cu inițiativa Orizont 
2020.

identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților care acoperă 
întregul spectru, de la cercetare la 
comercializare. Orizont 2020 va sprijini 
toate stadiile lanțului inovațiilor, în special 
activitățile situate aproape de piață, 
inclusiv instrumentele financiare 
inovatoare. În vederea obținerii unui 
impact mai ridicat al finanțării din partea 
Uniunii, precum și pentru asigurarea 
coerenței, mecanismul Conectarea Europei 
va crea sinergii strânse cu inițiativa Orizont 
2020.

Or. en

Justificare

Având în vedere prezența în Europa a 80 de milioane de persoane cu handicap, îmbătrânirea 
populației și problemele de mediu, accesibilitatea transportului a devenit o provocare majoră 
pentru societate.

Amendamentul 190
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orizont 2020, viitorul Program cadru 
pentru cercetare și inovare, se va 
concentra, printre altele, pe abordarea 
provocărilor societale (de exemplu 
transportul inteligent, ecologic și integrat, 
energia sigură, curată și eficientă, precum 
și o sănătate, o guvernare și o dezvoltare 
sustenabilă care integrează tehnologia 
informației și comunicării) pentru a putea 
răspunde direct provocărilor identificate în 
Strategia Europa 2020 prin sprijinirea 
activităților care acoperă întregul spectru, 
de la cercetare la comercializare. Orizont 
2020 va sprijini toate stadiile lanțului 
inovațiilor, în special activitățile situate 
aproape de piață, inclusiv instrumentele 

(30) Orizont 2020, viitorul Program cadru 
pentru cercetare și inovare, se va 
concentra, printre altele, pe abordarea 
provocărilor societale (de exemplu 
transportul inteligent, ecologic și integrat, 
energia sigură, curată și eficientă, precum 
și o sănătate, o guvernare și o dezvoltare 
sustenabilă care integrează tehnologia 
informației și comunicării) pentru a putea 
răspunde direct provocărilor identificate în 
Strategia Europa 2020 prin sprijinirea 
activităților care acoperă întregul spectru, 
de la cercetare la comercializare. Orizont 
2020 va sprijini toate stadiile lanțului 
inovațiilor, în special activitățile situate 
aproape de piață, inclusiv instrumentele 
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financiare inovatoare. În vederea obținerii 
unui impact mai ridicat al finanțării din 
partea Uniunii, precum și pentru asigurarea 
coerenței, mecanismul Conectarea Europei 
va crea sinergii strânse cu inițiativa Orizont 
2020.

financiare inovatoare. În plus, în 
abordarea provocărilor societale, 
Institutul European de Inovare și 
Tehnologie (EIT) urmărește aceleași 
obiective, axându-se pe valorificarea 
rezultatelor cercetărilor și pe dezvoltarea 
de produse și servicii inovatoare. În 
vederea obținerii unui impact mai ridicat al 
finanțării din partea Uniunii, precum și 
pentru asigurarea coerenței, mecanismul 
Conectarea Europei va crea sinergii strânse 
cu inițiativa Orizont 2020 și cu EIT.

Or. en

Amendamentul 191
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Măsurile fiscale din multe state 
membre vor determina sau au determinat 
deja autoritățile publice să își reevalueze 
programele de investiții în infrastructură.
În acest context, parteneriatele public-
privat (PPP) sunt considerate un mijloc 
eficace de realizare a proiectelor de 
infrastructură, care asigură atingerea 
obiectivelor de politică, precum 
combaterea schimbărilor climatice, 
promovarea unor surse alternative de 
energie, a folosirii eficiente a energiei și 
resurselor, sprijinirea transportului 
sustenabil și a implementării rețelelor de 
bandă largă. În această privință, prin 
Comunicarea PPP din 19 noiembrie 2009 
Comisia s-a angajat în direcția 
ameliorării accesului la finanțare pentru 
PPP, prin lărgirea domeniului 
instrumentelor financiare existente.

(33) Măsurile bugetare din multe state 
membre vor determina sau au determinat 
deja autoritățile publice să își reevalueze 
programele de investiții în infrastructură 
care asigură atingerea obiectivelor de 
politică, precum combaterea schimbărilor 
climatice, promovarea unor surse 
alternative de energie, a folosirii eficiente a 
energiei și resurselor, sprijinirea 
transportului sustenabil și a implementării 
rețelelor de bandă largă.

Or. en
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Justificare

Se păstrează referirea la efectele stimulatoare ale măsurilor bugetare adecvate adoptate de 
statele membre, în timp ce efectul pozitiv al PPP nu este dovedit.

Amendamentul 192
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Măsurile fiscale din multe state 
membre vor determina sau au determinat 
deja autoritățile publice să își reevalueze 
programele de investiții în infrastructură. 
În acest context, parteneriatele public-
privat (PPP) sunt considerate un mijloc 
eficace de realizare a proiectelor de 
infrastructură, care asigură atingerea 
obiectivelor de politică, precum 
combaterea schimbărilor climatice, 
promovarea unor surse alternative de 
energie, a folosirii eficiente a energiei și 
resurselor, sprijinirea transportului 
sustenabil și a implementării rețelelor de 
bandă largă. În această privință, prin 
Comunicarea PPP din 19 noiembrie 2009 
Comisia s-a angajat în direcția ameliorării 
accesului la finanțare pentru PPP, prin 
lărgirea domeniului instrumentelor 
financiare existente.

(33) Măsurile bugetare din multe state 
membre sau regiuni cu competențe 
delegate vor determina sau au determinat 
deja autoritățile publice să își reevalueze 
programele de investiții în infrastructură. 
În acest context, parteneriatele public-
privat (PPP) sunt considerate un mijloc 
eficace de realizare a proiectelor de 
infrastructură, care asigură atingerea 
obiectivelor de politică, precum 
combaterea schimbărilor climatice, 
promovarea unor surse alternative de 
energie, a folosirii eficiente a energiei și 
resurselor, sprijinirea transportului 
sustenabil și a implementării rețelelor de 
bandă largă. În această privință, prin 
Comunicarea PPP din 19 noiembrie 2009 
Comisia s-a angajat în direcția ameliorării 
accesului la finanțare pentru PPP, prin 
lărgirea domeniului instrumentelor 
financiare existente.

Or. es

Amendamentul 193
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În pofida faptului că cea mai mare 
parte a investițiilor din cadrul Strategiei 
Europa 2020 pot fi realizate de către piețe 
și prin intermediul măsurilor de 
reglementare, problemele de finanțare 
necesită intervenții publice și sprijin din 
partea Uniunii sub forma granturilor și a 
instrumentelor financiare inovatoare. 
Instrumentele financiare trebuie utilizate 
pentru a răspunde unor nevoi specifice 
ale pieței, în acord cu obiectivele 
mecanismului Conectarea Europei și fără 
a conduce la scăderea finanțării private. 
Înainte de a lua o decizie privind utilizarea
instrumentelor financiare, Comisia trebuie 
să efectueze evaluări prealabile ale acestor 
instrumente.

(34) În pofida faptului că cea mai mare 
parte a investițiilor din cadrul Strategiei 
Europa 2020 pot fi realizate prin 
intermediul măsurilor de reglementare 
specifice, problemele de finanțare necesită 
intervenții publice și sprijin din partea 
Uniunii sub forma granturilor și a 
instrumentelor financiare inovatoare.
Înainte de a lua o decizie privind utilizarea
acestor instrumente financiare, Comisia 
trebuie să efectueze, cu ajutorul statelor 
membre vizate și al instituțiilor UE 
implicate, evaluări prealabile ale acestor 
instrumente.

Or. en

Justificare

Trebuie efectuate evaluări prealabile foarte aprofundate privind utilizarea instrumentelor 
financiare inovatoare.

Amendamentul 194
Michael Cramer

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Pentru a asigura egalitatea dintre 
proiectele de transport care aplică deja în 
mod obligatoriu principiul „utilizatorul 
plătește”, pe de o parte, și proiectele care 
nu impun taxe utilizatorilor, pe de altă 
parte, Uniunea ar trebui să ofere, de 
asemenea, finanțare sub formă de 
granturi pentru proiectele de transport 
care generează venituri.
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Or. en

Amendamentul 195
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Măsurile bugetare adoptate de 
statele membre ar trebui să determine 
autoritățile publice să promoveze sursele 
de energie regenerabile, precum și 
eficiența energetică și eficiența în 
utilizarea resurselor.

Or. en

Amendamentul 196
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Pentru a optimiza utilizarea 
bugetului Uniunii sub formă de granturi, 
acestea ar trebui rezervate pentru 
proiectele care nu generează încasări sau 
generează încasări reduse, excepție 
făcând proiectele de transport care 
încasează taxe de infrastructură.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2001/14, operatorii feroviari din întreaga Europă 
trebuie să plătească taxe de acces atunci când utilizează infrastructura feroviară. Veniturile 
astfel generate pot fi, în unele cazuri, suficiente pentru a acoperi cheltuielile de întreținere, 
dar nu și pentru modernizări sau construcții noi. Infrastructura feroviară trebuie, așadar, 
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exceptată. În mod similar, limitarea granturilor la proiectele care generează venituri puține 
sau nu generează venituri ar preveni acordarea de cofinanțare de către UE proiectelor care 
au ca obiectiv aplicarea de taxe la infrastructura rutieră, acesta fiind unul dintre obiectivele 
principale ale Cărții albe privind transporturile.

Amendamentul 197
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Măsurile bugetare din multe state 
membre și regiuni cu competențe delegate 
vor determina sau au determinat deja 
autoritățile publice să își reevalueze 
programele de investiții în infrastructură. 
În acest context, parteneriatele de tip 
public-privat (PPP) sunt considerate un 
mijloc eficace de realizare a proiectelor de 
infrastructură care asigură atingerea 
obiectivelor precum combaterea 
schimbărilor climatice, promovarea 
surselor alternative de energie și a 
folosirii eficiente a energiei și a 
resurselor, promovarea transportului 
sustenabil și instalarea rețelelor de bandă 
largă. Prin Comunicarea sa privind PPP 
din 19 noiembrie 2009, Comisia s-a 
angajat să îmbunătățească accesul la 
finanțare pentru PPP prin lărgirea sferei 
de aplicare a instrumentelor financiare 
existente.

Or. es

Amendamentul 198
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 35
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Revizuirea bugetului, a subliniat că 
regula pentru proiectele cu potențial 
comercial pe termen lung trebuie să fie 
utilizarea fondurilor Uniunii în parteneriat 
cu sectorul financiar și cu cel bancar, în 
special cu Banca Europeană pentru 
Investiții („BEI”) și instituțiile financiare 
ale statelor membre, dar și cu alte instituții 
financiare internaționale și cu sectorul 
financiar privat.

(35) Revizuirea bugetului a subliniat că 
regula pentru proiectele cu potențial 
comercial pe termen lung trebuie să fie 
utilizarea fondurilor Uniunii în parteneriat 
cu sectorul financiar și cu cel bancar, în 
special cu Banca Europeană pentru 
Investiții („BEI”) și instituțiile financiare 
ale statelor membre, dar și cu alte instituții 
financiare internaționale și cu sectorul 
financiar privat, inclusiv la nivel național 
și regional. Mecanismele de constituire a 
parteneriatelor trebuie să pună accentul 
pe cunoștințele locale și pe relația dintre 
proiecte și intermediarii financiari.

Or. en

Amendamentul 199
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Revizuirea bugetului, a subliniat că 
regula pentru proiectele cu potențial 
comercial pe termen lung trebuie să fie 
utilizarea fondurilor Uniunii în parteneriat 
cu sectorul financiar și cu cel bancar, în 
special cu Banca Europeană pentru 
Investiții („BEI”) și instituțiile financiare 
ale statelor membre, dar și cu alte instituții 
financiare internaționale și cu sectorul 
financiar privat.

(35) Revizuirea bugetului a subliniat că 
regula pentru proiectele cu potențial 
comercial pe termen lung trebuie să fie 
utilizarea fondurilor Uniunii în parteneriat 
cu sectorul financiar și cu cel bancar, în 
special cu Banca Europeană pentru 
Investiții („BEI”) și instituțiile financiare 
ale statelor membre, dar și cu alte instituții 
financiare internaționale și cu sectorul 
financiar privat, inclusiv la nivel național 
și regional. Mecanismele de constituire a 
parteneriatelor trebuie să pună accentul 
pe cunoștințele locale și pe relația dintre 
proiecte și intermediarii financiari.

Or. en
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Amendamentul 200
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În Strategia Europa 2020, Comisia s-a 
angajat să mobilizeze instrumentele 
financiare ale Uniunii ca parte a unei 
strategii de finanțare consecvente, care 
aduce laolaltă finanțarea publică și privată 
a Uniunii și a statelor membre în materie 
de infrastructură. Rațiunea acestui 
angajament este faptul că în multe cazuri 
situațiile de investiții suboptimale și 
imperfecțiuni ale pieței pot fi abordate mai 
eficient prin intermediul instrumentelor 
financiare decât prin granturi.

(36) În Strategia Europa 2020, Comisia s-a 
angajat să mobilizeze instrumentele 
financiare ale Uniunii ca parte a unei 
strategii de finanțare consecvente, care 
aduce laolaltă finanțarea publică și privată 
a Uniunii și a statelor membre în materie 
de infrastructură. Rațiunea acestui 
angajament este faptul că, în cazuri
specifice care trebuie evaluate individual,
situațiile de investiții suboptimale pot fi 
abordate mai eficient prin intermediul 
instrumentelor financiare decât prin 
granturi.

Or. en

Justificare

Utilizarea altor instrumente financiare decât granturile ar trebui evaluată de la caz la caz 
pentru a optimiza nevoile investiționale specifice.

Amendamentul 201
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În Strategia Europa 2020, Comisia s-a 
angajat să mobilizeze instrumentele 
financiare ale Uniunii ca parte a unei 
strategii de finanțare consecvente, care 
aduce laolaltă finanțarea publică și privată 
a Uniunii și a statelor membre în materie 
de infrastructură. Rațiunea acestui 
angajament este faptul că în multe cazuri 
situațiile de investiții suboptimale și 

(36) În Strategia Europa 2020, Comisia s-a 
angajat să mobilizeze instrumentele 
financiare ale Uniunii cu resurse suficiente 
în vederea susținerii unei strategii de 
finanțare consecvente, care aduce laolaltă 
finanțarea publică și privată a Uniunii și a 
statelor membre în materie de 
infrastructură. Rațiunea acestui angajament 
este faptul că în multe cazuri situațiile de 
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imperfecțiuni ale pieței pot fi abordate mai 
eficient prin intermediul instrumentelor 
financiare decât prin granturi.

investiții suboptimale și imperfecțiuni ale 
pieței pot fi abordate mai eficient prin 
intermediul instrumentelor financiare decât 
prin granturi.

Or. it

Amendamentul 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Aceste instrumente financiare 
inovatoare, cum ar fi obligațiunile pentru 
proiecte, pot stimula finanțarea 
infrastructurii de transport cu o valoare 
adăugată europeană. Prin urmare, 
utilizarea lor ar trebui ferm încurajată în 
vederea folosirii bugetului european în cel 
mai eficient mod posibil.

Or. en

Amendamentul 203
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În timp ce majoritatea instrumentelor 
financiare trebuie să fie comune tuturor 
sectoarelor, unele dintre acestea pot fi
specifice anumitor sectoare. Serviciile 
Comisiei estimează că, în pofida faptului 
că sprijinul financiar pentru conexiunile de 
bandă largă s-ar baza în principal pe 
instrumente financiare, în cazul 
transporturilor și al energiei volumul 
resurselor bugetare ale Uniunii necesare 

(38) La selectarea formei celei mai 
eficiente a ajutorului financiar, se ține 
seama în mod corespunzător de 
caracteristicile specifice fiecărui sector și 
proiect ale proiectelor eligibile. Serviciile 
Comisiei estimează că, în pofida faptului 
că sprijinul financiar pentru conexiunile de 
bandă largă s-ar baza în principal pe 
instrumente financiare, în cazul 
transporturilor și al energiei volumul 
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pentru instrumente financiare trebuie să nu 
depășească 2 miliarde EUR, respectiv 1 
miliard EUR.

resurselor bugetare ale Uniunii necesare 
pentru instrumente financiare trebuie să nu 
depășească 2 miliarde EUR, respectiv 1 
miliard EUR.

Or. en

Amendamentul 204
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În timp ce majoritatea instrumentelor 
financiare trebuie să fie comune tuturor 
sectoarelor, unele dintre acestea pot fi 
specifice anumitor sectoare. Serviciile 
Comisiei estimează că, în pofida faptului 
că sprijinul financiar pentru conexiunile de 
bandă largă s-ar baza în principal pe 
instrumente financiare, în cazul 
transporturilor și al energiei volumul 
resurselor bugetare ale Uniunii necesare 
pentru instrumente financiare trebuie să nu 
depășească 2 miliarde EUR, respectiv 1 
miliard EUR.

(38) În timp ce majoritatea instrumentelor 
financiare trebuie să fie comune tuturor 
sectoarelor, unele dintre acestea pot fi 
specifice anumitor sectoare. Serviciile 
Comisiei estimează că, în pofida faptului 
că sprijinul financiar pentru rețelele de 
bandă largă s-ar baza în principal pe 
instrumente financiare, în cazul 
transporturilor și al energiei volumul 
resurselor bugetare ale Uniunii necesare 
pentru instrumente financiare ar trebui să 
nu depășească 2 miliarde EUR, respectiv 1 
miliard EUR.

Or. en

Amendamentul 205
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În timp ce majoritatea instrumentelor 
financiare trebuie să fie comune tuturor 
sectoarelor, unele dintre acestea pot fi 
specifice anumitor sectoare. Serviciile 

(38) Sprijinul financiar pentru energie ar 
trebui să se bazeze în principal pe 
instrumente financiare; volumul resurselor 
bugetare ale Uniunii necesare pentru 
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Comisiei estimează că, în pofida faptului 
că sprijinul financiar pentru conexiunile de 
bandă largă s-ar baza în principal pe 
instrumente financiare, în cazul 
transporturilor și al energiei volumul 
resurselor bugetare ale Uniunii necesare 
pentru instrumente financiare trebuie să nu 
depășească 2 miliarde EUR, respectiv 1 
miliard EUR.

instrumente financiare privind energia nu 
ar trebui să fie sub 8,2 miliarde EUR, iar 
granturile pentru studii și lucrări nu ar 
trebui să depășească 0,9 miliarde EUR.

Or. en

Amendamentul 206
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) În plus, în domeniul transportului 
rutier și pentru a spori responsabilitatea 
financiară a promotorilor proiectelor -
îndeplinind astfel criteriile pe care BEI le-
a solicitat să se aplice instrumentelor 
financiare care necesită o situație 
financiară solidă, capabilă să creeze o 
piață eficientă și funcțională - ar trebui 
avute în vedere acțiuni ce vizează 
unificarea concesiunilor existente în 
cadrul rețelei TEN-T.

Or. it

Justificare

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments. It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
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users.

Amendamentul 207
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În vederea asigurării unei diversificări 
sectoriale a beneficiarilor instrumentelor 
financiare, precum și pentru încurajarea 
diversificării geografice treptate la nivelul 
statelor membre, Comisia, în parteneriat cu 
BEI și prin intermediul unor inițiative 
comune precum Centrul european de 
expertiză în domeniul PPP-urilor (CEEP) și 
Jaspers, trebuie să ofere sprijin statelor 
membre la elaborarea unei rezerve 
adecvate de proiecte care ar putea fi avute 
în vedere pentru finanțarea de proiecte.

(39) În vederea asigurării unei diversificări 
sectoriale a beneficiarilor instrumentelor 
financiare, precum și pentru încurajarea 
diversificării geografice între statele
membre și regiunile europene, Comisia, în 
parteneriat cu BEI și prin intermediul unor 
inițiative comune precum Centrul european 
de expertiză în domeniul PPP-urilor
(CEEP) și Jaspers, ar trebui să ofere sprijin 
statelor membre la elaborarea unei rezerve 
adecvate de proiecte care ar putea fi avute 
în vedere pentru finanțarea de proiecte.

Or. pt

Justificare

Diversificarea geografică și sectorială a instrumentelor financiare ar trebui asigurată nu 
doar între cele 27 de state membre ale UE, ci și între regiunile UE.

Amendamentul 208
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În vederea asigurării unei diversificări 
sectoriale a beneficiarilor instrumentelor 
financiare, precum și pentru încurajarea 
diversificării geografice treptate la nivelul 
statelor membre, Comisia, în parteneriat cu 
BEI și prin intermediul unor inițiative 
comune precum Centrul european de 

(39) În vederea asigurării unei diversificări 
sectoriale a beneficiarilor instrumentelor 
financiare, precum și pentru încurajarea 
diversificării geografice treptate la nivelul 
statelor membre care au solicitat asistență 
în legătură cu astfel de instrumente 
financiare, Comisia, în parteneriat cu BEI, 
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expertiză în domeniul PPP-urilor (CEEP) 
și Jaspers, trebuie să ofere sprijin statelor 
membre la elaborarea unei rezerve 
adecvate de proiecte care ar putea fi avute 
în vedere pentru finanțarea de proiecte.

ar trebui să ofere sprijin statelor membre
respective la elaborarea unei rezerve 
adecvate de proiecte care ar putea fi avute 
în vedere pentru finanțarea de proiecte.

Or. en

Justificare

Sprijinul pentru elaborarea unor rezerve specifice pentru finanțarea de proiecte prin 
intermediul PPP-urilor ar trebui oferit doar dacă acesta este solicitat de statele membre 
atunci când își adoptă propriile decizii financiare la prezentarea anteproiectelor.

Amendamentul 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În ceea ce privește condițiile pentru 
instrumentele financiare, ar putea fi 
necesar să se adauge cerințe suplimentare 
în programele de lucru, de exemplu pentru 
a asigura competitivitatea piețelor în 
lumina evoluțiilor politicilor Uniunii, a 
evoluțiilor tehnologice și a altor factori 
care pot deveni relevanți.

(40) În ceea ce privește condițiile pentru 
instrumentele financiare, ar putea fi 
necesar să se adauge cerințe suplimentare 
în programele de lucru, de exemplu pentru 
a asigura competitivitatea și echitatea 
pieței interne în lumina evoluțiilor 
politicilor Uniunii, a evoluțiilor 
tehnologice și a altor factori care pot 
deveni relevanți.

Or. en

Amendamentul 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Programarea multianuală pentru 
sprijin din partea mecanismului trebuie să 

(41) Programarea multianuală pentru 
sprijin din partea mecanismului ar trebui
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urmărească sprijinirea obiectivelor Uniunii, 
prin asigurarea resurselor financiare 
necesare, precum și a consecvenței și 
continuității acțiunii comune a Uniunii și a 
statelor membre. În cazul propunerilor 
depuse după implementarea primului 
program de lucru multianual din sectorul 
transporturilor, eligibilitatea costurilor 
trebuie să înceapă la 1 ianuarie 2014, 
pentru a asigura continuitatea proiectelor 
care fac deja obiectul Regulamentului (CE) 
nr. 680/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 20 iunie 2007 de stabilire 
a normelor generale pentru acordarea 
asistenței financiare comunitare în 
domeniul rețelelor transeuropene de 
transport și energetice.

să urmărească sprijinirea obiectivelor 
Uniunii, prin asigurarea resurselor 
financiare necesare, precum și a 
consecvenței, corectitudinii și continuității 
acțiunii comune a Uniunii și a statelor 
membre. În cazul propunerilor depuse după 
implementarea primului program de lucru 
multianual din sectorul transporturilor, 
eligibilitatea costurilor ar trebui să înceapă 
la 1 ianuarie 2014, pentru a asigura 
continuitatea proiectelor care fac deja 
obiectul Regulamentului (CE) nr. 680/2007 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor 
generale pentru acordarea asistenței 
financiare comunitare în domeniul rețelelor 
transeuropene de transport și energetice.

Or. en

Amendamentul 211
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Programarea multianuală pentru 
sprijin din partea mecanismului trebuie să 
urmărească sprijinirea obiectivelor Uniunii, 
prin asigurarea resurselor financiare 
necesare, precum și a consecvenței și 
continuității acțiunii comune a Uniunii și a 
statelor membre. În cazul propunerilor 
depuse după implementarea primului 
program de lucru multianual din sectorul 
transporturilor, eligibilitatea costurilor 
trebuie să înceapă la 1 ianuarie 2014, 
pentru a asigura continuitatea proiectelor 
care fac deja obiectul Regulamentului (CE) 
nr. 680/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 20 iunie 2007 de stabilire 
a normelor generale pentru acordarea 
asistenței financiare comunitare în 
domeniul rețelelor transeuropene de 

(41) Programarea multianuală pentru 
sprijin din partea mecanismului ar trebui
să urmărească sprijinirea obiectivelor 
Uniunii, prin asigurarea resurselor 
financiare necesare, precum și a 
consecvenței, transparenței și continuității 
acțiunii comune a Uniunii și a statelor 
membre. În cazul propunerilor depuse după 
implementarea primului program de lucru 
multianual din sectorul transporturilor, 
eligibilitatea costurilor ar trebui să înceapă 
la 1 ianuarie 2014, pentru a asigura 
continuitatea proiectelor care fac deja 
obiectul Regulamentului (CE) nr. 680/2007 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor 
generale pentru acordarea asistenței 
financiare comunitare în domeniul rețelelor 



PE496.337v01-00 76/143 AM\912704RO.doc

RO

transport și energetice. transeuropene de transport și energetice.

Or. es

Amendamentul 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Date fiind resursele limitate 
disponibile la nivelul Uniunii, este nevoie 
de concentrarea pe proiectele care oferă 
valoarea adăugată europeană cea mai 
ridicată, pentru obținerea impactului 
dorit. În sectorul transporturilor, sprijinul 
UE ar trebui direcționat spre rețeaua 
primară (în special spre coridoarele 
rețelei primare) și spre proiectele de 
interes comun din domeniul sistemelor de 
management al traficului. În sectorul 
energetic, ajutorul financiar ar trebui să 
se axeze pe finalizarea pieței interne a 
energiei, pe asigurarea securității 
aprovizionării, pe asigurarea 
transportului energiei din surse 
regenerabile de la punctul de producție la 
centrele de consum și stocare, precum și 
pe atragerea investițiilor private. În 
sectorul telecomunicațiilor, ajutorul 
financiar ar trebui să fie orientat în 
special către proiectele care vor genera 
cererea de bandă largă, inclusiv 
construirea unei infrastructuri europene 
a serviciilor digitale, care să stimuleze, la 
rândul său, investițiile pentru dezvoltarea 
rețelei de bandă largă.

Or. en



AM\912704RO.doc 77/143 PE496.337v01-00

RO

Amendamentul 213
Michael Cramer

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Comisia trebuie să realizeze evaluări 
la mijlocul perioadei și ex-post, în vederea 
identificării eficacității și a eficienței 
finanțării, precum și a impactului acesteia 
asupra scopurilor globale ale mecanismului 
și asupra priorităților Strategiei Europa 
2020.

(43) Comisia ar trebui să realizeze evaluări 
la mijlocul perioadei și ex-post, în vederea 
identificării eficacității și a eficienței 
finanțării, precum și a impactului acesteia 
asupra scopurilor globale ale mecanismului 
și asupra priorităților Strategiei Europa 
2020. Aceste evaluări ar trebui transmise 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 214
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Comisia trebuie să realizeze evaluări 
la mijlocul perioadei și ex-post, în vederea 
identificării eficacității și a eficienței 
finanțării, precum și a impactului acesteia 
asupra scopurilor globale ale mecanismului 
și asupra priorităților Strategiei Europa 
2020.

(43) Comisia trebuie să realizeze evaluări 
la mijlocul perioadei și ex-post și să 
comunice Parlamentului European 
rezultatele lor, în vederea identificării 
eficacității și a eficienței finanțării, precum 
și a impactului acesteia asupra scopurilor 
globale ale mecanismului și asupra 
priorităților Strategiei Europa 2020.

Or. ro

Amendamentul 215
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Comisia trebuie să realizeze evaluări 
la mijlocul perioadei și ex-post, în vederea 
identificării eficacității și a eficienței 
finanțării, precum și a impactului acesteia 
asupra scopurilor globale ale mecanismului 
și asupra priorităților Strategiei Europa 
2020.

(43) Comisia realizează evaluări la 
mijlocul perioadei și ex-post, în vederea 
identificării eficacității și a eficienței 
finanțării, precum și a impactului acesteia 
asupra scopurilor globale ale mecanismului 
și asupra priorităților Strategiei Europa 
2020.

Or. es

Amendamentul 216
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Comisia trebuie să realizeze evaluări 
la mijlocul perioadei și ex-post, în vederea 
identificării eficacității și a eficienței 
finanțării, precum și a impactului acesteia 
asupra scopurilor globale ale mecanismului 
și asupra priorităților Strategiei Europa 
2020.

(43) Comisia ar trebui să realizeze evaluări 
la mijlocul perioadei și ex-post, în vederea 
identificării eficacității și a eficienței 
finanțării, precum și a impactului acesteia 
asupra scopurilor globale ale mecanismului 
și asupra priorităților Strategiei Europa 
2020. Comisia publică anual un tablou de 
bord care prezintă evoluția tuturor 
proiectelor selectate în cadrul MCE.

Or. en

Amendamentul 217
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Aceste evaluări ar trebui să includă 
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evaluări ale capacității statelor membre 
sau a organismelor de implementare 
vizate de a-și respecta propriile 
angajamente de cofinanțare în 
completarea granturilor UE sau a 
instrumentelor financiare inovatoare 
oferite pentru realizarea unui proiect de 
interes comun.

Or. en

Justificare

Evaluările CE ar trebui să acorde o atenție deosebită și realizărilor statelor membre atunci 
când acestea s-au angajat să realizeze un proiect de interes comun, pe lângă evaluarea 
respectării obiectivelor MCE și a priorităților Strategiei Europa 2020.

Amendamentul 218
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Pe baza orientărilor specifice fiecărui 
sector, prevăzute de regulamente separate, 
a fost întocmită și trebuie inclusă în anexă 
o listă a domeniilor prioritare cărora
trebuie să li se aplice prezentul regulament.
Pentru a ține cont de posibilele modificări 
ale priorităților politice și ale capacităților 
tehnologice, precum și ale fluxurilor de 
trafic, trebuie delegată Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
ceea ce privește modificările anexei. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul pregătirii și 
al elaborării actelor delegate, Comisia
trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 

(44) Pe baza orientărilor specifice fiecărui 
sector, prevăzute de regulamente separate, 
a fost întocmită și ar trebui inclusă în 
anexă o listă a domeniilor prioritare cărora
ar trebui să li se aplice prezentul 
regulament. Pentru a ține cont de posibilele 
modificări ale priorităților politice și ale 
capacităților tehnologice, precum și ale 
fluxurilor de trafic, ar trebui delegată 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
ceea ce privește modificările anexei. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când le pregătește 
și le elaborează, Comisia ar trebui să 
garanteze transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.



PE496.337v01-00 80/143 AM\912704RO.doc

RO

European și către Consiliu.

Or. de

Justificare

Deciziile importante trebuie luate în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 219
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Pe baza orientărilor specifice fiecărui 
sector, prevăzute de regulamente separate, 
a fost întocmită și trebuie inclusă în anexă 
o listă a domeniilor prioritare cărora
trebuie să li se aplice prezentul regulament.
Pentru a ține cont de posibilele modificări 
ale priorităților politice și ale capacităților 
tehnologice, precum și ale fluxurilor de 
trafic, trebuie delegată Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
ceea ce privește modificările anexei. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul pregătirii și 
al elaborării actelor delegate, Comisia
trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

(44) Pe baza orientărilor specifice fiecărui 
sector, prevăzute de regulamente separate, 
a fost întocmită și ar trebui inclusă în 
anexă o listă a domeniilor prioritare cărora
ar trebui să li se aplice prezentul 
regulament. Pentru a ține cont de posibilele 
modificări ale priorităților politice și ale 
capacităților tehnologice, precum și ale 
fluxurilor de trafic, ar trebui delegată 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
ceea ce privește modificările anexei. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate cu toate 
organismele competente și autoritățile 
locale, regionale și naționale, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul pregătirii și 
al elaborării actelor delegate, Comisia ar
trebui să garanteze transmiterea simultană, 
promptă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. es
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Amendamentul 220
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Interesele financiare ale Uniunii
trebuie protejate prin măsuri proporționale 
de-a lungul întregului ciclu de cheltuire a 
fondurilor, inclusiv prevenirea, depistarea 
și investigarea neregulilor, recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este 
cazul, aplicarea de sancțiuni.

(47) Interesele financiare ale Uniunii ar
trebui protejate prin măsuri proporționale 
de-a lungul întregului ciclu de cheltuire a 
fondurilor, inclusiv prevenirea, depistarea 
și investigarea neregulilor, recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este 
cazul, aplicarea de sancțiuni.
Parlamentului ar trebui să i se prezinte 
toate informațiile respective, în toate 
etapele și într-un mod pe deplin 
transparent.

Or. es

Amendamentul 221
Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Forma contractului trebuie să 
corespundă bazei și circumstanțelor 
proiectului și să garanteze o concurență 
largă și echitabilă pentru proiectele 
cofinanțate în cadrul MCE care fac 
obiectul procedurilor de achiziții publice. 
Pentru a garanta prețul cel mai avantajos 
din punct de vedere economic și a asigura 
realizarea proiectului într-un mod cât mai 
eficient, clauzele fundamentale ale 
contractului ar trebui să fie echitabile și 
să reflecte riscurile aferente proiectului, 
indiferent de standardele naționale sau 
internaționale.
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Or. de

Amendamentul 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Pentru a garanta o concurență 
largă și echitabilă pentru proiectele 
finanțate în cadrul MCE, forma 
contractului trebuie să corespundă 
obiectivelor și circumstanțelor proiectului. 
Clauzele contractului trebuie redactate în 
așa fel încât să distribuie în mod echitabil 
riscurile asociate sarcinii de îndeplinit, 
pentru a maximiza rentabilitatea și a 
asigura realizarea sarcinii într-un mod 
cât mai eficient. Principiul respectiv se 
aplică indiferent de utilizarea unui model 
de contract național sau internațional.

Or. de

Justificare

Există o tendință în creștere în rândul autorităților contractante din unele state membre de a 
înlocui termenii și condițiile generale cu termeni și condiții specifice, modificând astfel 
distribuția riscurilor în contextul proiectelor publice. Modificările de acest tip au un impact 
negativ nu numai asupra poziției contractuale a firmei sau a organismului care realizează 
proiectului, ci și asupra mediului concurențial general din țările respective și asupra 
proiectului în sine.

Amendamentul 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Pentru a garanta o concurență 
largă și echitabilă pentru proiectele care 
beneficiază de fonduri MCE, licitațiile 
trebuie să se bazeze pe condiții 
contractuale echitabile și transparente, iar 
forma utilizată a contractului trebuie să
corespundă obiectivelor și circumstanțelor 
proiectului.

Or. en

Amendamentul 224
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Unele dintre proiectele de 
infrastructură de interes pentru Uniune ar 
putea avea nevoie să se conecteze cu țările 
din vecinătate, cu țările candidate la 
aderare și cu alte țări terțe, precum și să 
treacă prin acestea. Mecanismul 
Conectarea Europei ar trebui să ofere 
moduri simplificate de conectare și 
finanțare a acestor infrastructuri, pentru a 
asigura coerența între instrumentele interne 
și externe ale bugetului UE.

(48) Unele dintre proiectele de 
infrastructură de interes pentru Uniune ar 
putea avea nevoie să se conecteze cu țările 
din vecinătate, cu țările candidate la 
aderare și cu alte țări terțe, precum și să 
treacă prin acestea. Mecanismul 
Conectarea Europei trebuie să ofere 
moduri simplificate de conectare și 
finanțare a acestor infrastructuri, pentru a 
asigura coerența între instrumentele interne 
și externe ale bugetului UE. Trebuie să 
existe o coordonare corespunzătoare între 
direcțiile generale implicate ale Comisiei, 
astfel încât să se asigure că nu sunt create 
bariere în calea proiectelor respective, în 
special a proiectelor privind autostrăzile 
maritime.

Or. it

Amendamentul 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Unele dintre proiectele de 
infrastructură de interes pentru Uniune ar 
putea avea nevoie să se conecteze cu țările 
din vecinătate, cu țările candidate la 
aderare și cu alte țări terțe, precum și să 
treacă prin acestea. Mecanismul 
Conectarea Europei trebuie să ofere 
moduri simplificate de conectare și 
finanțare a acestor infrastructuri, pentru a 
asigura coerența între instrumentele interne 
și externe ale bugetului UE.

(48) Unele dintre proiectele de 
infrastructură de interes pentru Uniune ar 
putea avea nevoie să se conecteze cu țările 
din vecinătate, cu țările candidate la 
aderare și cu alte țări terțe, precum și să 
treacă prin acestea. Mecanismul 
Conectarea Europei ar trebui să ofere 
moduri simplificate de conectare și 
finanțare a acestor infrastructuri, pentru a 
asigura coerența între instrumentele interne 
și externe ale bugetului UE. În sectorul 
transporturilor, ar trebui acordată o 
atenție deosebită consolidării legăturilor 
dintre rețelele de transport transeuropene 
și transmediteraneene, în special pentru a 
facilita transportul de mărfuri prin 
intermediul autostrăzilor maritime. În
sectorul energetic, accentul ar trebui pus 
pe completarea inelului electric 
mediteraneean și pe dezvoltarea 
interconexiunilor electrice submarine 
directe între UE și țările din sud-estul 
Mediteranei, cu scopul de a structura 
complementaritatea celor două sisteme 
energetice.

Or. fr

Amendamentul 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Unele dintre proiectele de 
infrastructură de interes pentru Uniune ar 
putea avea nevoie să se conecteze cu țările 

(48) Unele dintre proiectele de 
infrastructură de interes pentru Uniune ar 
putea avea nevoie să se conecteze cu țările 
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din vecinătate, cu țările candidate la 
aderare și cu alte țări terțe, precum și să 
treacă prin acestea. Mecanismul 
Conectarea Europei trebuie să ofere 
moduri simplificate de conectare și 
finanțare a acestor infrastructuri, pentru a 
asigura coerența între instrumentele interne 
și externe ale bugetului UE.

din vecinătate, cu țările candidate la 
aderare și cu alte țări terțe, cum ar fi cele 
din sudul și estul Mediteranei, care dețin 
surse substanțiale de energie solară ce ar 
putea fi importată în UE prin conexiuni 
electrice pe distanțe lungi, precum și să 
treacă prin acestea. Mecanismul 
Conectarea Europei ar trebui să ofere 
moduri simplificate de conectare și 
finanțare a acestor infrastructuri, pentru a 
asigura coerența între instrumentele interne 
și externe ale bugetului UE.

Or. en

Amendamentul 227
Franck Proust

Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Participarea întreprinderilor 
stabilite în țări terțe reprezintă o condiție 
indispensabilă pentru atingerea 
obiectivelor mecanismului Conectarea 
Europei, având în vedere experiența și 
know-how-ul tehnic pe care le pot aduce 
în cadrul proiectelor. Trebuie totuși să se 
acorde o atenție deosebită nevoii ca astfel 
de întreprinderi să respecte legislația 
muncii, socială și de mediu. Aceasta este o 
exigență crescândă din partea societății 
europene. Prin urmare, Comisia ar trebui 
să dispună de mijloacele necesare pentru 
îndeplinirea acestei sarcini, cu scopul de a 
promova concurența loială între 
întreprinderile europene și țările terțe.

Or. fr

Amendamentul 228
Franck Proust
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Propunere de regulament
Considerentul 48 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48b) Participarea întreprinderilor 
stabilite în țări terțe la proiectele finanțate 
de Uniune trebuie să fie însoțită de o 
cerință de reciprocitate în relațiile 
comerciale. Prin urmare, întreprinderile 
europene trebuie să aibă acces la 
oportunități similare în țările terțe în 
cauză.

Or. fr

Amendamentul 229
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie mecanismul 
Conectarea Europei și stabilește condițiile, 
metodele și procedurile pentru acordarea 
de ajutor financiar rețelelor transeuropene, 
în vederea sprijinirii proiectelor din 
domeniile infrastructurilor energetice, de 
transporturi și de telecomunicații.

Prezentul regulament instituie mecanismul 
Conectarea Europei și stabilește condițiile, 
metodele și procedurile pentru acordarea 
de ajutor financiar rețelelor transeuropene, 
în vederea sprijinirii proiectelor din 
domeniile infrastructurilor energetice, de 
transporturi și de telecomunicații, precum 
și din sectoarele între care se pot realiza 
sinergii.

Or. it

Amendamentul 230
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie mecanismul 
Conectarea Europei și stabilește condițiile, 
metodele și procedurile pentru acordarea 
de ajutor financiar rețelelor transeuropene, 
în vederea sprijinirii proiectelor din 
domeniile infrastructurilor energetice, de 
transporturi și de telecomunicații.

Prezentul regulament instituie mecanismul 
Conectarea Europei și stabilește condițiile, 
metodele și procedurile pentru acordarea 
de ajutor financiar rețelelor transeuropene, 
în vederea sprijinirii proiectelor din 
domeniile infrastructurilor energetice, de 
transporturi și de telecomunicații. În 
domeniul energiei, mecanismul 
Conectarea Europei va ajuta Uniunea să 
investească în eficiența energetică, în 
energia regenerabilă și în rețelele 
inteligente de transport și distribuție a 
energiei electrice.

Or. en

Amendamentul 231
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „tronson transfrontalier” înseamnă un 
tronson care asigură continuitatea unui 
proiect de interes comun între cel puțin 
două state membre sau între un stat 
membru și o țară vecină;

2. „tronson transfrontalier” înseamnă un 
tronson care asigură continuitatea unui 
proiect de interes comun între cel puțin 
două state membre sau între un stat 
membru și o țară vecină, care include 
hinterlandurile porturilor maritime, 
precum și porturile;

Or. en

Amendamentul 232
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „tronson transfrontalier” înseamnă un 
tronson care asigură continuitatea unui 
proiect de interes comun între cel puțin 
două state membre sau între un stat 
membru și o țară vecină;

2. „tronson transfrontalier” înseamnă
conexiunea între cele mai apropiate 
noduri de pe ambele părți ale frontierei;

Or. en

Amendamentul 233
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „tronson transfrontalier” înseamnă un 
tronson care asigură continuitatea unui 
proiect de interes comun între cel puțin 
două state membre sau între un stat 
membru și o țară vecină;

2. „tronson transfrontalier” înseamnă un 
tronson care asigură realizarea sau
continuitatea unui proiect de interes comun 
între cel puțin două state membre sau între 
un stat membru și o țară vecină;

Or. ro

Amendamentul 234
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „acțiuni de sprijinire a programului” 
înseamnă măsuri însoțitoare necesare 
pentru implementarea mecanismului 
Conectarea Europei și orientările specifice 
fiecărui sector (în special asistență 
tehnică), precum și activități de pregătire, 
fezabilitate, coordonare, monitorizare, 
control, audit și evaluare care sunt direct 
necesare pentru gestionarea acestui 

5. „acțiuni de sprijinire a programului” 
înseamnă toate măsurile însoțitoare 
necesare pentru implementarea 
mecanismului Conectarea Europei și 
orientările specifice fiecărui sector (în 
special asistență tehnică), precum și 
activități de pregătire, fezabilitate, 
coordonare, monitorizare, consultare a 
părților interesate, control, audit și 
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mecanism și atingerea obiectivelor 
acestuia, în particular studii, reuniuni, 
informare, cartografierea infrastructurilor, 
acțiuni de înfrățire, de diseminare, de 
sensibilizare și de comunicare, cheltuieli 
aferente rețelelor informatice concentrate 
pe schimbul de informații, împreună cu 
toate celelalte cheltuieli aferente asistenței 
tehnice și administrative care pot fi 
necesare pentru gestionarea acestui 
mecanism sau pentru implementarea 
orientărilor specifice fiecărui sector în 
parte;

evaluare care sunt direct necesare pentru 
gestionarea acestui mecanism și atingerea 
obiectivelor acestuia, în particular studii, 
reuniuni, informare, cartografierea 
infrastructurilor, acțiuni de înfrățire, de 
diseminare, de sensibilizare și de 
comunicare, cheltuieli aferente rețelelor 
informatice concentrate pe schimbul de 
informații, împreună cu toate celelalte 
cheltuieli aferente asistenței tehnice și 
administrative care pot fi necesare pentru 
gestionarea acestui mecanism sau pentru 
implementarea orientărilor specifice 
fiecărui sector în parte;

Or. en

Justificare

Implicarea cetățenilor vizați și a părților interesate relevante este esențială pentru a sprijini 
implementarea efectivă a mecanismului Conectarea Europei: prin urmare, ar trebui 
introdusă printre activitățile pregătitoare și în cadrul gestionării unui astfel de mecanism.

Amendamentul 235
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „acțiuni de sprijinire a programului” 
înseamnă măsuri însoțitoare necesare 
pentru implementarea mecanismului 
Conectarea Europei și orientările specifice 
fiecărui sector (în special asistență 
tehnică), precum și activități de pregătire, 
fezabilitate, coordonare, monitorizare, 
control, audit și evaluare care sunt direct 
necesare pentru gestionarea acestui 
mecanism și atingerea obiectivelor 
acestuia, în particular studii, reuniuni, 
informare, cartografierea infrastructurilor, 
acțiuni de înfrățire, de diseminare, de 
sensibilizare și de comunicare, cheltuieli 
aferente rețelelor informatice concentrate 

5. „acțiuni de sprijinire a programului” 
înseamnă măsuri însoțitoare necesare 
pentru implementarea mecanismului 
Conectarea Europei și orientările specifice 
fiecărui sector (în special asistență 
tehnică), precum și activități de pregătire, 
fezabilitate, coordonare, monitorizare, 
control, audit și evaluare, evaluări a 
impactului asupra mediului și evaluări 
strategice de mediu care sunt direct 
necesare pentru gestionarea acestui 
mecanism și atingerea obiectivelor 
acestuia, în particular studii, reuniuni, 
informare, cartografierea infrastructurilor, 
acțiuni de înfrățire, de diseminare, de 
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pe schimbul de informații, împreună cu 
toate celelalte cheltuieli aferente asistenței 
tehnice și administrative care pot fi 
necesare pentru gestionarea acestui 
mecanism sau pentru implementarea 
orientărilor specifice fiecărui sector în 
parte;

sensibilizare și de comunicare, cheltuieli 
aferente rețelelor informatice concentrate 
pe schimbul de informații, împreună cu 
toate celelalte cheltuieli aferente asistenței 
tehnice și administrative care pot fi 
necesare pentru gestionarea acestui 
mecanism sau pentru implementarea 
orientărilor specifice fiecărui sector în 
parte;

Or. en

Amendamentul 236
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „procedură de consultare” înseamnă 
o procedură corespunzătoare și adecvată, 
cu respectarea Convenției de la Aarhus în 
sensul Directivei 2003/4, prin care, 
anterior adoptării unui proiect de interes 
comun, toate părțile interesate vizate sunt 
consultate în conformitate cu normele și 
legile naționale existente pentru a-și 
exprima preocupările și sugestiile în 
legătură cu proiectul respectiv. O astfel de 
consultare respectă cerințele stabilite în 
cadrul dispozițiilor Directivei 85/337 și 
2001/42.

Or. en

Justificare

Implicarea populației și a părților interesate vizate, cerându-le să contribuie din faza 
studiului de fezabilitate și înaintea adoptării finale a unui proiect de interes comun, este 
prevăzută de articolul 6 din Directiva 2001/42/CE, reprezentând un factor-cheie pentru 
evitarea oricărui impact negativ asupra mediului și a sănătății publice.
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Amendamentul 237
Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul.

Or. en

Justificare

Modernizările sau reabilitarea ar putea fi necesare în anumite cazuri pentru a depăși 
blocajele.

Amendamentul 238
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate
prin crearea de infrastructuri noi sau prin 
modernizarea substanțială a 
infrastructurilor existente pentru a spori 
capacitatea acestora, cum ar fi podurile 
sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor 
sau ecartamentul.
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Or. en

Amendamentul 239
Tanja Fajon

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” în sectorul transporturilor
înseamnă o barieră fizică sau tehnică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă și transfrontaliere, precum și 
perturbarea acestora. Astfel de bariere pot 
fi neutralizate prin crearea de 
infrastructuri noi sau prin modernizarea 
substanțială a infrastructurilor existente 
pentru a spori capacitatea acestora, cum 
ar fi podurile sau tunelurile construite ca 
răspuns la probleme precum pantele, razele 
curbelor sau ecartamentul. Nevoia de 
modernizare a infrastructurii existente nu 
se consideră blocaj;

Or. en

Justificare

Termenul „blocaj” este folosit în contextul infrastructurii de transport; prin urmare, definiția 
ar trebui să se limiteze la sectorul transporturilor. Definiția propusă de CE este prea 
restrictivă și nu ia în considerare toate situațiile care cauzează în practică blocaje. Ultima 
teză a definiției propuse de CE induce în eroare, deoarece amestecă definiția blocajului cu 
remediul pentru eliminarea blocajului, trebuind astfel să fie eliminată.

Amendamentul 240
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 12. „blocaj” în sectorul transporturilor
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antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

înseamnă o barieră fizică sau tehnică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă și transfrontaliere, precum și 
perturbarea acestora. Astfel de bariere pot 
fi neutralizate prin crearea de 
infrastructuri noi sau prin modernizarea 
substanțială a infrastructurilor existente 
pentru a spori capacitatea acestora, cum 
ar fi podurile sau tunelurile construite ca 
răspuns la probleme precum pantele, razele 
curbelor sau ecartamentul;

Or. en

Amendamentul 241
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile,
ecluzele, digurile, pragurile de fund sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor, înălțimea 
liberă la poduri, dimensiunile șenalului 
sau ecartamentul, ori prin modernizarea 
tronsoanelor intermediare ale
infrastructurii cu o clasificare inferioară 
pentru a le aduce la nivelul restului 
rețelei;

Or. en

Justificare

Blocajele ar trebui să acopere toate modurile. Blocajele pot fi eliminate prin infrastructuri 
noi, însă în anumite cazuri modernizarea infrastructurii existente este mai rentabilă.
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Amendamentul 242
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul;

Or. en

Amendamentul 243
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” în sectorul transporturilor
înseamnă o barieră fizică sau tehnică ce 
antrenează o pană sau o obstrucție a 
sistemului de natură să afecteze 
continuitatea fluxurilor pe distanță lungă și 
transfrontaliere. Astfel de bariere pot fi 
neutralizate prin construirea de 
infrastructuri noi sau prin modernizarea 
substanțială a infrastructurilor existente 
pentru a spori capacitatea acestora, cum 
ar fi podurile sau tunelurile construite ca 
răspuns la probleme precum pantele, razele 
curbelor sau ecartamentul.

Or. sl
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Justificare

Termenul „blocaj” este folosit aici în contextul infrastructurii de transport și, prin urmare, 
definiția ar trebui restrânsă în mod adecvat. Definiția Comisiei nu abordează toate 
împrejurările esențiale care, în practică, conduc la un blocaj. Ultima teză a definiției ar 
trebui eliminată, deoarece se referă doar la modalitatea de eliminare a blocajelor și, în 
consecință, nu se încadrează în definiție.

Amendamentul 244
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate
atât de infrastructuri noi, cum ar fi podurile 
sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor 
sau ecartamentul, cât și printr-o
modernizare a infrastructurii existente ce 
ar putea aduce îmbunătățiri semnificative 
prin inovații tehnice, care vor rezolva 
constrângerile blocajelor;

Or. en

Justificare

Conform analizei costuri-beneficii și evaluării strategice a impactului asupra mediului, orice 
soluție adecvată și durabilă ar putea fi adoptată pentru a rezolva un blocaj într-un mod mai 
rapid și rentabil, care nu ar trebui să excludă modernizarea infrastructurii existente, dacă 
este cazul.

Amendamentul 245
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 12. blocaj” înseamnă o barieră fizică, 
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antrenează o pană a sistemului de natură 
să afecteze continuitatea fluxurilor pe 
distanță lungă. Astfel de bariere pot fi 
neutralizate de infrastructuri noi, cum ar 
fi podurile sau tunelurile construite ca 
răspuns la probleme precum pantele, 
razele curbelor sau ecartamentul. Nevoia 
de modernizare a infrastructurii existente
nu se consideră blocaj;

operațională sau organizatorică ce
întrerupe sau împiedică continuitatea 
fluxurilor de transport. Astfel de bariere 
pot fi neutralizate în primul rând printr-o 
utilizare mai eficientă sau prin 
modernizarea și reabilitarea infrastructurii 
existente. Dacă acest lucru se dovedește 
insuficient, ar putea fi nevoie să se 
construiască infrastructuri noi;

Or. en

Amendamentul 246
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile, ori de infrastructuri adaptate 
precum rutele ocolitoare, construite ca 
răspuns la probleme precum pantele, razele 
curbelor sau ecartamentul. Nevoia de 
modernizare a infrastructurii existente nu 
se consideră blocaj;

Or. fr

Amendamentul 247
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce
antrenează o pană a sistemului de natură să 

12. „blocaj” în sectorul transporturilor
înseamnă o barieră fizică sau tehnică care
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afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile 
sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor
sau ecartamentul. Nevoia de modernizare 
a infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea capacității de 
transport a fluxurilor pe distanță lungă și 
transfrontaliere, precum și perturbarea 
acesteia. Astfel de bariere pot fi 
neutralizate prin crearea unor noi 
infrastructuri, prin modernizarea 
substanțială sau reabilitarea 
infrastructurii existente în vederea 
creșterii capacității sale, cum ar fi 
podurile, ecluzele, digurile, pragurile de 
fund sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor,
ecartamentul sau adâncimea șenalului, ori 
prin modernizarea tronsoanelor 
intermediare ale infrastructurii cu o 
clasificare inferioară pentru a le aduce la 
nivelul restului rețelei;

Or. en

Amendamentul 248
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe 
distanță lungă. Astfel de bariere pot fi 
neutralizate de infrastructuri noi, cum ar fi 
podurile sau tunelurile construite ca 
răspuns la probleme precum pantele, 
razele curbelor sau ecartamentul. Nevoia 
de modernizare a infrastructurii existente 
nu se consideră blocaj;

12. „blocaj în domeniul transporturilor” 
înseamnă o barieră fizică ce antrenează o 
pană a sistemului de natură să afecteze 
continuitatea fluxurilor de trafic, care 
poate fi eliminată prin crearea de 
infrastructuri noi;

Or. en

Justificare

Modernizările sau reabilitarea ar putea fi necesare în anumite cazuri pentru a depăși 
blocajele. În plus, problemele de congestie nu se limitează la sectorul transporturilor 
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feroviare, nici la obstacolele fizice.

Amendamentul 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile
sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor 
sau ecartamentul. Nevoia de modernizare
a infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” în domeniul transporturilor
înseamnă o barieră fizică și/sau 
funcțională ce antrenează o pană a 
sistemului de natură să afecteze 
continuitatea fluxurilor pe distanță lungă, 
care poate fi eliminată de infrastructuri noi 
sau prin modernizarea substanțială a 
infrastructurii existente;

Or. fr

Justificare

Problemele de congestie legate de blocaje pot fi rezolvate prin crearea sau modernizarea 
infrastructurii. Este important să nu se limiteze eligibilitatea pentru finanțare în temeiul 
prezentului regulament a anumitor lucrări care contribuie la obiectivele MCE.

Amendamentul 250
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică
și/sau funcțională ce antrenează o pană a 
sistemului de natură să afecteze 
continuitatea fluxurilor pe distanță lungă.
Astfel de bariere pot fi neutralizate de 
infrastructuri noi și/sau prin revitalizarea 
infrastructurilor existente, cum ar fi 
podurile sau tunelurile construite ca 
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infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

răspuns la probleme precum pantele, razele 
curbelor sau ecartamentul.

Or. en

Amendamentul 251
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile 
sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor 
sau ecartamentul. Nevoia de modernizare 
a infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică
și/sau funcțională ce antrenează o pană a 
sistemului de natură să afecteze 
continuitatea fluxurilor pe distanță lungă, 
care poate fi eliminată prin crearea de 
infrastructuri noi. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

Or. pt

Amendamentul 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile 
sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor 
sau ecartamentul. Nevoia de modernizare 
a infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică
și/sau funcțională ce antrenează o pană a 
sistemului de natură să afecteze 
continuitatea fluxurilor pe distanță lungă.
Astfel de bariere pot fi neutralizate prin 
crearea de infrastructuri noi, ori prin 
reînnoirea sau modernizarea
infrastructurii existente;
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Or. en

Amendamentul 253
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură 
să afecteze continuitatea fluxurilor pe 
distanță lungă. Astfel de bariere pot fi 
neutralizate de infrastructuri noi, cum ar 
fi podurile sau tunelurile construite ca 
răspuns la probleme precum pantele, 
razele curbelor sau ecartamentul. Nevoia 
de modernizare a infrastructurii existente
nu se consideră blocaj;

12. blocaj” înseamnă o barieră fizică, 
operațională sau organizatorică ce 
întrerupe sau împiedică continuitatea 
fluxurilor de transport/energetice. Astfel 
de bariere pot fi neutralizate în primul 
rând printr-o utilizare mai eficientă sau 
prin modernizarea și reabilitarea
infrastructurii existente. Dacă acest lucru 
se dovedește insuficient, ar putea fi nevoie 
să se construiască infrastructuri noi;

Or. en

Amendamentul 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile sau 
tunelurile construite ca răspuns la probleme 
precum pantele, razele curbelor sau 
ecartamentul. Nevoia de modernizare a 
infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj; în domeniul energiei, lipsa 
capacității de interconectare cauzată de 
inexistența infrastructurii, de fluxul fizic 
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limitat sau de sistemul de gestionare 
ineficient;

Or. en

Amendamentul 255
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile 
sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor 
sau ecartamentul. Nevoia de modernizare 
a infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică
și/sau funcțională ce antrenează o pană a 
sistemului de natură să afecteze 
continuitatea fluxurilor pe distanță lungă.
Astfel de bariere pot fi neutralizate de 
infrastructuri noi și/sau prin dezvoltarea 
ori modernizarea infrastructurii existente;

Or. en

Amendamentul 256
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate 
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile 
sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor 
sau ecartamentul. Nevoia de modernizare 
a infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” în domeniul transporturilor
înseamnă o barieră fizică și/sau 
funcțională ce antrenează o pană a 
sistemului de natură să afecteze 
continuitatea fluxurilor pe distanță lungă, 
care poate fi eliminată prin extinderea 
sau modernizarea infrastructurii existente 
și/sau prin crearea de infrastructuri noi;
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Or. de

Justificare

În 2008, sistemul de căi navigabile interioare, cu o lungime de 40 929 km, era utilizat în mod 
regulat pentru transportul de mărfuri. Eliminarea blocajelor implică de obicei măsuri de 
ameliorare a căilor navigabile existente.

Amendamentul 257
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică ce 
antrenează o pană a sistemului de natură să 
afecteze continuitatea fluxurilor pe distanță 
lungă. Astfel de bariere pot fi neutralizate
de infrastructuri noi, cum ar fi podurile 
sau tunelurile construite ca răspuns la 
probleme precum pantele, razele curbelor 
sau ecartamentul. Nevoia de modernizare 
a infrastructurii existente nu se consideră 
blocaj;

12. „blocaj” înseamnă o barieră fizică
și/sau funcțională ce antrenează o pană a 
sistemului de natură să afecteze 
continuitatea fluxurilor pe distanță lungă.
Astfel de bariere funcționale pot fi
eliminate prin ameliorarea infrastructurii 
existente și/sau prin crearea de 
infrastructuri noi;

Or. de

Justificare

Blocajele din cadrul sistemului de căi navigabile interioare necesită de obicei măsuri de 
ameliorare a căilor navigabile existente. Definiția ar trebui să țină seama, prin urmare, de 
cerințele specifice ale transportului pe căi navigabile interioare.

Amendamentul 258
Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. „rețea izolată” înseamnă rețeaua 
feroviară a unui stat membru sau o parte 
din aceasta, astfel cum este definită la 
articolul (3) litera (qq) din Regulamentul 
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(UE) nr. XXXX/2012 [Orientările TEN-
T];

Or. en

Amendamentul 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul Conectarea Europei trebuie să 
permită pregătirea și implementarea 
proiectelor de interes comun din cadrul 
politicii privind rețelele transeuropene în 
sectorul energetic, cel al transporturilor și 
cel al telecomunicațiilor. În particular, 
mecanismul Conectarea Europei sprijină 
implementarea proiectelor care vizează 
dezvoltarea și construcția unor 
infrastructuri noi în domeniul 
transporturilor, cel al energiei și cel al 
telecomunicațiilor, sau modernizarea
acestora. În acest sens, mecanismul 
Conectarea Europei trebuie să urmărească 
obiectivele de mai jos:

Mecanismul Conectarea Europei trebuie să 
permită pregătirea și implementarea 
proiectelor de interes comun din cadrul 
politicii privind rețelele transeuropene în 
sectorul energetic, cel al transporturilor și 
cel al telecomunicațiilor. În particular, 
mecanismul Conectarea Europei sprijină 
implementarea proiectelor care vizează 
dezvoltarea și construcția unor 
infrastructuri noi în domeniul 
transporturilor, cel al energiei și cel al 
telecomunicațiilor sau modernizarea și 
revitalizarea infrastructurii existente. În 
acest sens, mecanismul Conectarea Europei 
trebuie să urmărească obiectivele de mai 
jos:

Or. en

Amendamentul 260
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
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beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament; Acest obiectiv ar 
trebui să se axeze în special pe regiunile 
dezavantajate din punct de vedere natural 
și demografic, precum regiunile 
ultraperiferice;

Or. pt

Justificare

Atingerea țintelor Strategiei Europa 2020 prin promovarea unei creșteri economice 
inteligente, durabile și favorabile incluziunii ar trebui să ia în considerare toate regiunile 
UE, pentru a încuraja o creștere economică justă și echilibrată.

Amendamentul 261
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
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acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte 
de interes comun, în special al celor
realizate prin instrumente financiare în 
temeiul prezentului regulament;

acestui obiectiv se va măsura prin
proporția din fiecare rețea finalizată prin 
proiecte de interes comun, volumul 
investițiilor private atrase în proiecte de 
interes comun și proporția din fiecare 
rețea finalizată prin proiecte de interes 
comun realizate prin instrumente 
financiare în temeiul prezentului 
regulament;

Or. en

Amendamentul 262
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne, performante și sustenabile, 
asigurând astfel pentru întreaga Uniune 
Europeană condițiile necesare pentru o
coeziune economică, socială și teritorială
sporită în cadrul pieței unice și creând un 
mediu mai favorabil investițiilor private și 
publice printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

Or. fr

Amendamentul 263
Michael Cramer
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

(a) să contribuie la o dezvoltare inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, a unor 
rețelele transeuropene moderne și 
performante, generând astfel beneficii 
pentru întreaga Uniune Europeană prin 
minimizarea costurilor externe, 
ameliorarea competitivității și a coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în cadrul 
pieței unice și creând un mediu mai 
favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare, cum ar fi utilizarea veniturilor 
din aplicarea principiului poluatorul 
plătește, sprijin direct din partea Uniunii, 
precum și prin exploatarea sinergiilor 
dintre sectoare. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament, precum și prin 
repartizarea aferentă a riscurilor, a 
profiturilor și a pierderilor între 
investitorii publici și cei privați;

Or. en

Amendamentul 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
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coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament. Ea va trebui să 
respecte principiul neutralității 
tehnologice și cel al unui raport echilibrat 
între eficiență și costuri;

Or. fr

Amendamentul 265
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și 
publice printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul
investițiilor publice și private în proiecte 
de interes comun, în special al celor
realizate prin instrumente financiare în 
temeiul prezentului regulament;

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de coeziune 
economică, socială și teritorială în cadrul 
pieței unice printr-o combinație de 
instrumente financiare și sprijin direct din 
partea Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin
eficacitatea investițiilor în proiecte de 
interes comun, în special în cele realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

Or. en
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Justificare

Eficacitatea investițiilor în ceea ce privește finalizarea proiectelor de interes comun în 
intervalul de timp preconizat este singura metodă fiabilă pentru a evalua contribuția la o 
creștere durabilă și favorabilă incluziunii: procentajul fondurilor publice sau private nu 
asigură în sine un rezultat fiabil.

Amendamentul 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante care să țină cont 
de fluxurile de trafic viitoare, generând 
astfel beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 267
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 
financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura și prin 
efectul cumulat al acestor proiecte de 
interes comun asupra obiectivelor 
generale ale Strategiei Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 268
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private și publice 
printr-o combinație de instrumente 

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de competitivitate și 
coeziune economică, socială și teritorială 
în cadrul pieței unice și creând un mediu 
mai favorabil investițiilor private, publice
sau publice-private printr-o combinație de 
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financiare și sprijin direct din partea 
Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice și private în proiecte de 
interes comun, în special al celor realizate 
prin instrumente financiare în temeiul 
prezentului regulament;

instrumente financiare și sprijin direct din 
partea Uniunii, precum și prin exploatarea 
sinergiilor dintre sectoare. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se va măsura prin volumul 
investițiilor publice, private sau publice-
private în proiecte de interes comun, în 
special al celor realizate prin instrumente 
financiare în temeiul prezentului 
regulament;

Or. es

Amendamentul 269
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.
Îndeplinirea acestui obiectiv se va măsura 
prin proporția obiectivelor europene 
îndeplinite prin proiecte în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 270
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită Uniunii atingerea (b) să permită Uniunii atingerea 
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obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.

obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, 
inclusiv reducerea cu 20 % a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, creșterea cu 20 % a 
eficienței energetice și majorarea
proporției energiei regenerabile la 20 % 
până în 2020, asigurând în același timp o 
mai mare solidaritate între statele membre.

Or. fr

Amendamentul 271
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de
creștere cu 20 % a eficienței energetice și
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.

(b) să permită Uniunii, până în 2020 și 
față de nivelurile din 1990, să realizeze o
reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, o creștere cu 20 % a 
eficienței energetice și o majorare a 
proporției energiei regenerabile la 20 % 
până în 2020, asigurând în același timp o 
mai mare solidaritate între statele membre.

Or. en

Amendamentul 272
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
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asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.

asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre, în ceea ce 
privește investițiile în eficiența energetică, 
energia regenerabilă și rețelele inteligente 
de transport și distribuție a energiei 
electrice.

Or. en

Amendamentul 273
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, și să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
pentru 2050, asigurând în același timp o 
mai mare solidaritate între statele membre.

Or. sv

Amendamentul 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 



AM\912704RO.doc 113/143 PE496.337v01-00

RO

solidaritate între statele membre. solidaritate între statele membre.
Metodologia stabilită pentru evaluarea 
ex-post a eficienței și eficacității 
instrumentului include consultări între 
statele membre.

Or. pl

Amendamentul 275
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre. Pe lângă 
aceste obiective, trebuie să se țină seama 
în mod adecvat de obiectivele pe termen 
lung privind decarbonizarea stabilite în 
Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050.

Or. it

Amendamentul 276
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
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creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.

creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre, în ceea ce 
privește trecerea la jaloane specifice 
pentru reducerea emisiilor interne de 
40%, 60% și 80% pentru 2030, 2040 și, 
respectiv, 2050.

Or. en

Justificare

Este util să se amintească jaloanele specifice din fiecare sector aprobate de PE în Rezoluția 
sa privind o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon până în 2050, adoptată în februarie anul trecut.

Amendamentul 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să permită Uniunii atingerea 
obiectivului de securitate a aprovizionării 
cu energie, inclusiv prin diversificare.

Or. pl

Amendamentul 278
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să asigure dezvoltarea unei 
infrastructuri care respectă mediul în 
ansamblul său, în conformitate cu studiile 
ex-ante, astfel cum sunt definite la 
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articolul 3ra din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 [Orientările TEN-T], luând 
în considerare impactul global al 
proiectelor asupra biodiversității, precum 
și asupra poluării apei și a solului.

Or. fr

Amendamentul 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b – nota de subsol

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră1, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.

(b) să permită Uniunii atingerea 
obiectivelor de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră1, de 
creștere cu 20 % a eficienței energetice și 
de majorare a proporției energiei 
regenerabile la 20 % până în 2020, 
asigurând în același timp o mai mare 
solidaritate între statele membre.

1 Cu până la 30 % dacă se îndeplinesc 
condițiile potrivite.

1 Cu până la 30 % dacă se îndeplinesc 
condițiile stabilite de Consiliul European.

Or. en

Amendamentul 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă obiectivele generale stabilite 
la articolul 3, mecanismul Conectarea 
Europei trebuie să contribuie la 
îndeplinirea următoarelor obiective 
specifice fiecărui sector:

(1) Fără a aduce atingere obiectivelor
generale stabilite la articolul 3, mecanismul 
Conectarea Europei contribuie la 
îndeplinirea următoarelor obiective 
specifice fiecărui sector:
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Or. en

Amendamentul 281
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților. Îndeplinirea acestui 
obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni transfrontaliere noi 
și ameliorate și de blocaje ale rutelor de 
transport în cazul cărora mecanismul 
Conectarea Europei a avut un efect pozitiv;

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților. Îndeplinirea acestui 
obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni transfrontaliere noi 
și ameliorate și de blocaje ale rutelor de 
transport pentru toate modurile în cazul 
cărora mecanismul Conectarea Europei a 
avut un efect pozitiv;

Or. en

Amendamentul 282
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților. Îndeplinirea acestui 
obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni transfrontaliere noi 
și ameliorate și de blocaje ale rutelor de 
transport în cazul cărora mecanismul 
Conectarea Europei a avut un efect pozitiv;

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților, de asemenea prin 
intermediul unor STI inovatoare. 
Îndeplinirea acestui obiectiv va fi evaluată 
în funcție de numărul de conexiuni 
transfrontaliere ameliorate sau 
modernizate și de blocaje ale rutelor de 
transport în cazul cărora mecanismul 
Conectarea Europei a avut un efect pozitiv;

Or. en

Justificare

Blocajele și discontinuitățile pot fi eliminate în mod rentabil, atât prin îmbunătățirea 
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fluxurilor de trafic prin intermediul unui STI adecvat sau prin modernizarea substanțială a 
infrastructurii existente necorespunzătoare, cât și prin construirea de noi infrastructuri 
atunci când acestea corespund pe deplin analizei costuri-beneficii și evaluării strategice a 
impactului asupra mediului.

Amendamentul 283
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților. Îndeplinirea acestui 
obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni transfrontaliere noi 
și ameliorate și de blocaje ale rutelor de 
transport în cazul cărora mecanismul 
Conectarea Europei a avut un efect pozitiv;

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților. Îndeplinirea acestui 
obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni interne și
transfrontaliere noi și ameliorate și de 
blocaje ale rutelor de transport în cazul 
cărora mecanismul Conectarea Europei a 
avut un efect pozitiv;

Or. en

Amendamentul 284
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților. Îndeplinirea acestui 
obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni transfrontaliere noi
și ameliorate și de blocaje ale rutelor de 
transport în cazul cărora mecanismul 
Conectarea Europei a avut un efect pozitiv;

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților, ameliorarea 
conectivității cu nodurile urbane și 
regionale, precum și îmbunătățirea 
conexiunilor feroviare cu zonele și siturile 
industriale. Îndeplinirea acestui obiectiv va 
fi evaluată în funcție de numărul de
tronsoane transfrontaliere și de linii 
secundare industriale abandonate sau 
deconectate după al Doilea Război 
Mondial, care au fost reabilitate sau 
reconstruite, precum și de numărul de 



PE496.337v01-00 118/143 AM\912704RO.doc

RO

blocaje ale rutelor de transport în cazul 
cărora mecanismul Conectarea Europei a 
avut un efect pozitiv;

Or. en

Amendamentul 285
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților. Îndeplinirea acestui 
obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni transfrontaliere noi 
și ameliorate și de blocaje ale rutelor de 
transport în cazul cărora MCE a avut un 
efect pozitiv;

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților, precum și conectarea 
tronsoanelor transfrontaliere. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni transfrontaliere noi 
și ameliorate și de blocaje ale rutelor de 
transport în cazul cărora MCE a avut un 
efect pozitiv;

Or. es

Amendamentul 286
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
lungimea rețelelor convenționale de căi 
ferate, de drumuri și de căi navigabile 
interioare din UE27 modernizate pentru a 
corespunde cerințelor rețelei primare, 
precum și de creșterea lungimii rețelei de 
căi ferate de mare viteză din UE27;

Or. en
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Amendamentul 287
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de 
lungimea rețelei de căi ferate și de căi 
navigabile din UE27;

Or. en

Justificare

Referința la modurile de transport cele mai ecologice și cu cele mai scăzute emisii de carbon 
trebuie să cuprindă în mod clar întreaga rețea de căi ferate și de căi navigabile din UE, fără 
distincție.

Amendamentul 288
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung în cadrul rețelelor 
create sau îmbunătățite prin intermediul 
prezentului regulament. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de 
lungimea infrastructurii de transport care 
traversează UE27 fără blocaje majore;

Or. en
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Amendamentul 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de 
lungimea rețelei de căi ferate și de căi 
navigabile create sau îmbunătățite prin 
intermediul prezentului regulament în
UE27, precum și de numărul autostrăzilor 
maritime create;

Or. fr

Justificare

Transportul fluvial și autostrăzile maritime vor contribui la sustenabilitatea și eficiența 
transporturilor pe termen lung, la fel ca transportul feroviar. În plus, referința la autostrăzile 
maritime este mai relevantă în cazul obiectivului de sustenabilitate și eficiență decât al 
obiectivului de integrare și interconectare (contrar celor propuse în amendamentul 38 al 
coraportorilor).

Amendamentul 290
Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung - îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
lungimea rețelei convenționale de căi 
ferate din UE27 și de lungimea rețelei de 
căi ferate de mare viteză din UE27;
precum și asigurarea faptului că 
lungimea drumurilor din rețeaua primară 
garantează o acoperire adecvată în ceea 
ce privește infrastructura pentru a furniza 
combustibili alternativi vehiculelor care 
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utilizează aceste drumuri în UE27 și a 
reduce accidentele în cadrul rețelei rutiere 
din UE27;

Or. en

Justificare

Este important să realizăm că drumurile vor reprezenta încă o parte importantă a rețelei de 
transport a UE în viitor. În acest sens, trebuie depuse toate eforturile necesare pentru a o 
decarboniza și pentru a asigura trecerea la combustibili regenerabili care să alimenteze 
vehiculele rutiere.

Amendamentul 291
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unor sisteme de transport
sustenabile și eficiente pe termen lung.
Îndeplinirea acestui obiectiv se evaluează
în funcție de lungimea rețelei de căi ferate 
din UE27 conforme cerințelor prevăzute 
la articolul 45 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T], lungimea rețelei de 
căi ferate de mare viteză din UE27, 
lungimea rețelei de căi navigabile 
interioare și lungimea după categorie în 
UE27, lungimea drumurilor din rețeaua 
primară care garantează o acoperire 
adecvată în ceea ce privește infrastructura
pentru a furniza combustibili alternativi 
vehiculelor din UE27 și a reduce 
accidentele în cadrul rețelei rutiere din 
UE27;

Or. en

Amendamentul 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
lungimea rețelei convenționale de căi 
ferate din UE27 și de lungimea rețelei de 
căi ferate de mare viteză și de căi 
navigabile create sau îmbunătățite prin 
intermediul prezentului regulament în
UE27;

Or. en

Amendamentul 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen scurt și lung. 
Îndeplinirea acestui obiectiv va fi evaluată 
în funcție de cota modală a transportului 
feroviar, precum și de lungimea și starea 
rețelei convenționale de căi ferate din 
UE27. Lungimea rețelei de căi ferate de 
mare viteză poate fi luată în considerare 
atunci când aceste linii fac parte dintr-un 
concept la nivelul întregii rețele privind 
ameliorarea serviciilor feroviare.

Or. en

Amendamentul 294
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de 
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de 
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27, precum și în 
funcție de rețeaua de porturi maritime și 
fluviale din UE 27;

Or. ro

Amendamentul 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de 
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată prin 
aplicarea unei metodologii științifice care 
să demonstreze în mod clar beneficiile 
proiectelor finanțate din punct de vedere 
economic și ecologic;

Or. en

Justificare

Măsurarea sustenabilității și a eficienței prin lungimea rețelei de căi ferate nu este suficientă. 
Ar trebui adoptată o metodologie fiabilă pentru a măsura aceste aspecte pe termen lung.

Amendamentul 296
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de
rețeaua convențională de căi ferate din 
UE27 și de lungimea rețelei de căi ferate 
de mare viteză din UE27;

(ii) asigurarea unor sisteme de transport
sustenabile și eficiente pe termen lung.
Îndeplinirea acestui obiectiv se evaluează
în funcție de lungimea rețelei de căi ferate 
din UE27 conforme cerințelor prevăzute 
la articolul 45 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T], lungimea rețelei de 
căi ferate de mare viteză din UE27, 
lungimea rețelei de căi navigabile 
interioare și lungimea după categorie în 
UE27, lungimea drumurilor din rețeaua 
primară care garantează o acoperire 
adecvată în ceea ce privește infrastructura 
pentru a furniza combustibili alternativi 
vehiculelor din UE27 și a reduce 
accidentele în cadrul rețelei rutiere din 
UE27;

Or. en

Justificare

Având în vedere importanța decarbonizării transportului rutier, este nevoie de o măsură 
pentru a monitoriza progresele.

Amendamentul 297
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) eliminarea decalajelor de dezvoltare 
dintre infrastructurile și sistemele de 
transport din statele membre. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție 
de rețeaua de autostrăzi și drumuri 
expres, de lungimea rețelei de căi ferate 
convenționale modernizate și de mare 
viteză, precum și de numărul de porturi 
maritime și interioare noi sau 
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modernizate, din statele care au aderat 
începând cu 1 mai 2004;

Or. ro

Amendamentul 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 
porturi și aeroporturi conectate la rețeaua 
de căi ferate.

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 
porturi interioare și maritime și 
aeroporturi conectate unele cu altele și la 
rețeaua de căi ferate și la căile navigabile 
interioare, precum și în funcție de 
numărul platformelor logistice 
multimodale create.

Or. fr

Justificare

Este important să se acorde prioritate conectării la rețeaua de căi navigabile interioare, 
precum și la rețeaua de căi ferate și să se încurajeze interconexiunile între porturile 
interioare și maritime și aeroporturi.

Amendamentul 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată prin aplicarea unei 
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porturi și aeroporturi conectate la rețeaua 
de căi ferate.

metodologii științifice care să demonstreze 
în mod clar beneficiile proiectelor 
finanțate din punct de vedere economic și 
ecologic.

Or. en

Justificare

Măsurarea integrării și interconectării modurilor de transport, precum și a interoperabilității
prin numărul de porturi și aeroporturi nu este suficientă. Ar trebui adoptată o metodologie 
fiabilă pentru a măsura aceste aspecte pe termen lung.

Amendamentul 300
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 
porturi și aeroporturi conectate la rețeaua 
de căi ferate.

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 
centre industriale, porturi și aeroporturi 
conectate la rețeaua de căi ferate.

Or. ro

Amendamentul 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității și 
accesibilității serviciilor de transport.
Îndeplinirea acestui obiectiv va fi evaluată 
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porturi și aeroporturi conectate la rețeaua 
de căi ferate.

în funcție de numărul de porturi și
aeroporturi conectate la rețeaua de căi 
ferate.

Or. en

Justificare

Accesibilitatea reprezintă un obiectiv menționat în propunerea TEN-T [articolele 4.1 (d) și 
4.2 (k)] și este, de asemenea, menționată în considerentul 31 al propunerii MCE. Prin 
urmare, ar trebui să se reflecte în obiectivele subliniate în Regulamentul MCE.

Amendamentul 302
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 
porturi și aeroporturi conectate la rețeaua 
de căi ferate.

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 
porturi și aeroporturi conectate la rețeaua 
de căi ferate, de desfășurarea efectivă a 
ERTMS, RIS și STI, precum și de 
numărul de zone urbane care au sisteme 
integrate de management logistic cu 
„emisii zero” de CO2.

Or. en

Justificare

Integrarea și interoperabilitatea trebuie să includă rețeaua și măsurarea aferentă a STI sau a 
instalațiilor interoperabile de siguranță utilizate, precum și sustenabilitatea zonelor urbane 
congestionate, așa cum se solicită în cele 10 obiective ale Cărții albe privind transporturile.

Amendamentul 303
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 
porturi și aeroporturi conectate la rețeaua 
de căi ferate.

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea multimodalității și
interoperabilității serviciilor de transport.
Îndeplinirea acestui obiectiv va fi evaluată 
în funcție de numărul de porturi,
aeroporturi și noduri de transport
conectate la rețeaua de căi ferate.

Or. en

Amendamentul 304
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 
porturi și aeroporturi conectate la rețeaua 
de căi ferate.

(iii) optimizarea integrării și a 
interconectării modurilor de transport și 
consolidarea interoperabilității serviciilor 
de transport. Îndeplinirea acestui obiectiv 
va fi evaluată în funcție de numărul de 
porturi și aeroporturi, platforme logistice 
multimodale și „autostrăzi maritime”
conectate sau care pot fi conectate la 
rețeaua de căi ferate.

Or. es

Amendamentul 305
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) stimularea unui transfer modal către 
moduri de transport mai sustenabile, cum 
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ar fi transportul feroviar și transportul pe 
apă sustenabil, cu scopul de a reduce la 
minimum toate costurile sociale și de 
mediu, inclusiv accidentele, emisiile de 
gaze cu efect de seră, poluanții 
atmosferici, zgomotul și contaminarea 
apei și a solului, precum și protejarea 
biodiversității, a habitatelor și a sănătății;

Or. en

Amendamentul 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) pregătirea pentru fluxurile de 
transport viitoare.

Or. en

Amendamentul 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) iv) facilitarea decarbonizării tuturor 
modurilor de transport prin trecerea la 
tehnologii de transport inovatoare cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și 
eficiente din punct de vedere energetic, 
precum și introducerea unor sisteme 
alternative de propulsie și furnizarea de 
infrastructuri adecvate necesare pentru a 
susține trecerea la o economie și la un 
sistem de transport cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon;
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Or. en

Amendamentul 308
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate și 
gaz, inclusiv prin garantarea faptului că 
niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de numărul 
de proiecte care interconectează efectiv 
rețelele statelor membre și elimină
blocajele interne;

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate și 
gaz, inclusiv prin garantarea faptului că 
niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană sau dependent de o 
singură sursă. Îndeplinirea acestui obiectiv 
se evaluează în funcție de numărul de 
proiecte ce contribuie efectiv la 
concurența între surse și la convergența 
prețurilor, interconectând rețelele statelor 
membre și eliminând blocajele interne;

Or. en

Amendamentul 309
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate și 
gaz, inclusiv prin garantarea faptului că 
niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de numărul 
de proiecte care interconectează efectiv 
rețelele statelor membre și elimină 
blocajele interne;

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate și 
gaz, inclusiv prin garantarea faptului că 
niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de numărul 
de proiecte finalizate care interconectează 
efectiv rețelele fiecărui stat membru cu 
cele ale statelor membre învecinate și 
elimină blocajele interne, precum și în 
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funcție de proporția în cadrul consumului 
național care ar putea fi furnizată prin 
interconexiuni cu rețeaua europeană;

Or. en

Amendamentul 310
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea
transfrontalieră a rețelelor de electricitate
și gaz, inclusiv prin garantarea faptului că 
niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de 
numărul de proiecte care interconectează 
efectiv rețelele statelor membre și elimină 
blocajele interne;

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 
rețelelor de electricitate, inclusiv
garantând dezvoltarea rețelelor 
inteligente, adoptarea în continuare de 
surse de energie regenerabile și faptul că 
niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană;

Or. en

Amendamentul 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate și 
gaz, inclusiv prin garantarea faptului că 
niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de numărul 
de proiecte care interconectează efectiv 

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate, 
petrol și gaz, inclusiv prin garantarea 
faptului că niciun stat membru nu este 
izolat de rețeaua europeană. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se evaluează în funcție de 
numărul de proiecte care interconectează 
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rețelele statelor membre și elimină 
blocajele interne;

efectiv rețelele statelor membre și elimină 
blocajele interne;

Or. pl

Amendamentul 312
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate 
și gaz, inclusiv prin garantarea faptului că 
niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de numărul 
de proiecte care interconectează efectiv 
rețelele statelor membre și elimină 
blocajele interne;

(i) promovarea atât a integrării pieței 
interne de energie și a interoperabilității 
transfrontaliere a rețelelor de electricitate 
și gaz natural, cât și a implementării 
rețelelor energetice inteligente naționale,
inclusiv prin garantarea faptului că niciun 
stat membru nu este izolat de rețeaua 
europeană. Îndeplinirea acestui obiectiv se 
evaluează în funcție de numărul de proiecte 
care consolidează efectiv rețelele statelor 
membre și elimină blocajele interne;

Or. en

Justificare

Integrarea și interconectarea între statele membre, garantându-se pe deplin că niciun stat 
membru nu este izolat, nu este singura soluție eficace și fiabilă pentru a elimina blocajele: 
dezvoltarea rețelelor energetice inteligente locale ar putea contribui la reziliența rețelei 
globale din UE.

Amendamentul 313
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate și 
gaz, inclusiv prin garantarea faptului că 

(i) promovarea unei concurențe sporite și 
a continuării integrării pieței interne de 
energie și interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate și 
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niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de numărul 
de proiecte care interconectează efectiv 
rețelele statelor membre și elimină 
blocajele interne;

gaz, inclusiv prin garantarea faptului că 
niciun stat membru nu este izolat de 
rețeaua europeană. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de numărul 
de proiecte care interconectează efectiv 
rețelele statelor membre și elimină 
blocajele interne;

Or. sv

Amendamentul 314
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consolidarea securității aprovizionării 
la nivelul Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția 
rezilienței sistemului și de securitatea 
operațiunilor din sistem, ca și de numărul 
de proiecte care permit diversificarea 
surselor, a contrapărților și a rutelor de 
aprovizionare;

(ii) consolidarea securității aprovizionării 
la nivelul Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția 
rezilienței sistemului și de securitatea 
operațiunilor din sistem, ca și de numărul 
de proiecte finalizate care permit 
diversificarea surselor, a contrapărților și a 
rutelor de aprovizionare; ca și creșterea 
perioadei de asigurare a consumului 
intern din surse și rezerve interne în caz 
de urgență;

Or. ro

Amendamentul 315
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consolidarea securității aprovizionării 
la nivelul Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția 
rezilienței sistemului și de securitatea 
operațiunilor din sistem, ca și de numărul 
de proiecte care permit diversificarea 

(ii) consolidarea securității aprovizionării 
la nivelul Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția 
rezilienței sistemului și de securitatea 
operațiunilor din sistem, ca și de numărul 
de proiecte care permit diversificarea și 
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surselor, a contrapărților și a rutelor de 
aprovizionare;

utilizarea mai bună la nivel național a
surselor, a contrapărților și a rutelor de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

Dezvoltarea rețelelor inteligente naționale poate contribui la asigurarea unei securități 
fiabile a aprovizionării.

Amendamentul 316
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consolidarea securității aprovizionării
la nivelul Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția
rezilienței sistemului și de securitatea 
operațiunilor din sistem, ca și de numărul 
de proiecte care permit diversificarea
surselor, a contrapărților și a rutelor de
aprovizionare;

(ii) consolidarea independenței energetice
la nivelul Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția
implementării rețelelor inteligente, de 
utilizarea optimă a activelor de 
infrastructură energetică care să conducă 
la o eficiență energetică sporită și de
integrarea surselor de energie 
regenerabile distribuite;

Or. en

Amendamentul 317
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consolidarea securității aprovizionării 
la nivelul Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția 
rezilienței sistemului și de securitatea 

(ii) consolidarea securității aprovizionării 
la nivelul Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția 
rezilienței sistemului și de securitatea 
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operațiunilor din sistem, ca și de numărul 
de proiecte care permit diversificarea 
surselor, a contrapărților și a rutelor de 
aprovizionare;

operațiunilor din sistem, ca și de numărul 
de proiecte care permit diversificarea 
surselor, a conexiunilor bidirecționale, a
contrapărților și a rutelor de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consolidarea securității aprovizionării 
la nivelul Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția 
rezilienței sistemului și de securitatea 
operațiunilor din sistem, ca și de numărul 
de proiecte care permit diversificarea 
surselor, a contrapărților și a rutelor de 
aprovizionare;

(ii) consolidarea securității aprovizionării 
la nivelul Uniunii în sectorul energetic și 
în cel al gazelor. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se evaluează în funcție de evoluția 
rezilienței sistemului, de eficiența și
securitatea operațiunilor din sistem, ca și 
de numărul de proiecte care permit accesul 
la surse de energie regenerabile naționale 
și diversificarea surselor, a contrapărților și 
a rutelor de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 319
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului, în special prin 
stimularea integrării energiei regenerabile 
în rețeaua de transmisie . Îndeplinirea 
acestui obiectiv se evaluează în funcție de 
transportul energiei regenerabile de la 
punctul de generare către centrele de 

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului și a sănătății 
publice, în special prin stimularea 
integrării energiei regenerabile în rețeaua 
de transmisie. Îndeplinirea acestui obiectiv 
se evaluează în funcție de transportul 
energiei regenerabile de la punctul de 
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consum și de stocare majore, precum și de 
totalul emisiilor de CO2 a căror generare a 
fost evitată prin construcția proiectelor care 
au beneficiat în urma mecanismului 
Conectarea Europei.

generare către centrele de consum și de 
stocare majore, precum și de totalul 
emisiilor de CO2 a căror generare a fost 
evitată prin construcția proiectelor care au 
beneficiat în urma mecanismului 
Conectarea Europei.

Or. en

Justificare

Obiectivul se referă la dezvoltarea integrată a energiei din surse regenerabile, în timp ce 
dezvoltarea rețelelor de dioxid de carbon nu este legată de energiile regenerabile.

Amendamentul 320
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă
și la protecția mediului, în special prin
stimularea integrării energiei regenerabile 
în rețeaua de transmisie . Îndeplinirea 
acestui obiectiv se evaluează în funcție de
transportul energiei regenerabile de la 
punctul de generare către centrele de 
consum și de stocare majore, precum și de 
totalul emisiilor de CO2 a căror generare 
a fost evitată prin construcția proiectelor 
care au beneficiat în urma mecanismului 
Conectarea Europei.

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă,
la protecția mediului și a obiectivelor 
Uniunii privind clima, prin reducerea 
cererii de energie a Uniunii și prin 
dezvoltarea și integrarea energiei 
regenerabile în rețeaua de transmisie și de 
distribuție. Îndeplinirea acestui obiectiv se 
evaluează în funcție de procentul energiei 
regenerabile raportat la energia totală 
consumată în Uniune, de numărul de 
rețele electrice inteligente și de energia 
totală consumată prin implementarea
proiectelor care au beneficiat în urma 
mecanismului Conectarea Europei.

Or. en

Amendamentul 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului, în special prin 
stimularea integrării energiei regenerabile 
în rețeaua de transmisie și prin dezvoltarea 
rețelelor de dioxid de carbon. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se evaluează în funcție de 
transportul energiei regenerabile de la 
punctul de generare către centrele de 
consum și de stocare majore, precum și de 
totalul emisiilor de CO2 a căror generare a 
fost evitată prin construcția proiectelor care 
au beneficiat în urma mecanismului 
Conectarea Europei.

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului, în special prin 
stimularea integrării energiei regenerabile 
în rețeaua de transmisie, prin dezvoltarea 
rețelelor de dioxid de carbon și prin 
investiții în transportul sustenabil. 
Îndeplinirea acestui obiectiv se evaluează 
în funcție de transportul energiei 
regenerabile de la punctul de generare către 
centrele de consum și de stocare majore, 
precum și de totalul emisiilor de CO2 a 
căror generare a fost evitată prin 
construcția proiectelor care au beneficiat în 
urma mecanismului Conectarea Europei.

Or. en

Amendamentul 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului, în special prin 
stimularea integrării energiei regenerabile 
în rețeaua de transmisie și prin dezvoltarea 
rețelelor de dioxid de carbon. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se evaluează în funcție de 
transportul energiei regenerabile de la 
punctul de generare către centrele de 
consum și de stocare majore, precum și de 
totalul emisiilor de CO2 a căror generare a 
fost evitată prin construcția proiectelor care 
au beneficiat în urma mecanismului 
Conectarea Europei.

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului, în special prin 
stimularea integrării energiei regenerabile 
în rețeaua de transmisie și prin dezvoltarea 
rețelelor de dioxid de carbon. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se evaluează în funcție de 
transportul energiei regenerabile de la 
punctul de generare către centrele de 
consum și de stocare majore, de proporția 
răspunsului la cerere facilitat, precum și 
de totalul emisiilor de CO2 a căror 
generare a fost evitată prin construcția 
proiectelor care au beneficiat în urma 
mecanismului Conectarea Europei.
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Justificare

Proiectele ar trebui să fie, de asemenea, evaluate în funcție de măsura în care cererea poate 
fi gestionată în sus sau în jos.

Amendamentul 323
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului, în special prin 
stimularea integrării energiei regenerabile 
în rețeaua de transmisie și prin dezvoltarea 
rețelelor de dioxid de carbon. Îndeplinirea 
acestui obiectiv se evaluează în funcție de 
transportul energiei regenerabile de la 
punctul de generare către centrele de 
consum și de stocare majore, precum și de 
totalul emisiilor de CO2 a căror generare a 
fost evitată prin construcția proiectelor care 
au beneficiat în urma MCE.

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului, în special prin 
stimularea integrării energiei regenerabile 
în rețeaua de transmisie și prin dezvoltarea 
rețelelor energetice inteligente. 
Îndeplinirea acestui obiectiv se evaluează 
în funcție de transportul energiei 
regenerabile de la punctul de generare către 
centrele de consum și de stocare majore, de 
totalul emisiilor de CO2 a căror generare a 
fost evitată prin construcția proiectelor care 
au beneficiat în urma MCE și de producția 
totală din surse de energie regenerabile 
integrate în sistemul energetic european.

Or. it

Amendamentul 324
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului, în special prin 
stimularea integrării energiei regenerabile 
în rețeaua de transmisie . Îndeplinirea 
acestui obiectiv se evaluează în funcție de 

(iii) contribuția la dezvoltarea sustenabilă 
și la protecția mediului, în special prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și prin stimularea integrării energiei 
regenerabile în rețeaua de transmisie. 
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transportul energiei regenerabile de la 
punctul de generare către centrele de 
consum și de stocare majore, precum și de 
totalul emisiilor de CO2 a căror generare a 
fost evitată prin construcția proiectelor care 
au beneficiat în urma MCE.

Îndeplinirea acestui obiectiv se evaluează 
în funcție de transportul energiei 
regenerabile de la punctul de generare către 
centrele de consum și de stocare majore, 
precum și de totalul emisiilor de CO2 a 
căror generare a fost evitată prin 
construcția proiectelor care au beneficiat în 
urma MCE.

Or. sv

Amendamentul 325
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv prin 
intermediul întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri).Îndeplinirea acestui obiectiv se 
măsoară în funcție de nivelul acoperirii cu 
conexiuni de bandă largă de mare și foarte 
mare viteză, precum și de numărul 
gospodăriilor care au abonamente la 
conexiuni de bandă largă mai rapide de 
100 Mbps;

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv prin 
intermediul întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri).Îndeplinirea acestui obiectiv se 
măsoară în funcție de nivelul acoperirii cu 
conexiuni de bandă largă de mare și foarte 
mare viteză, precum și de numărul 
gospodăriilor care au abonamente la 
conexiuni de bandă largă de 100 Mbps sau 
mai rapide;

Or. en

Amendamentul 326
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv prin 
intermediul întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri).Îndeplinirea acestui obiectiv se 

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv prin 
intermediul întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri), asigurându-se că, până în 
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măsoară în funcție de nivelul acoperirii 
cu conexiuni de bandă largă de mare și 
foarte mare viteză, precum și de numărul 
gospodăriilor care au abonamente la
conexiuni de bandă largă mai rapide de
100 Mbps;

2020, toți europenii au acces la 100 Mbps
și 50% din gospodăriile din UE au acces 
la 1 Gbits sau mai mult.

Or. en

Amendamentul 327
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv prin 
intermediul întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri).Îndeplinirea acestui obiectiv se 
măsoară în funcție de nivelul acoperirii 
cu conexiuni de bandă largă de mare și 
foarte mare viteză, precum și de numărul 
gospodăriilor care au abonamente la
conexiuni de bandă largă mai rapide de
100 Mbps;

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv prin 
intermediul întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri),asigurându-se că, până în 
2020, toți europenii au acces la 100 Mbps
și 50% din gospodăriile din UE au acces 
la 1 Gbits sau mai mult;

Or. en

Amendamentul 328
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) accelerarea implementării de rețele de
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv 
prin intermediul întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri).Îndeplinirea acestui

(i) stimularea și generarea cererii pentru 
serviciile de bandă largă prin promovarea 
interconectării și a interoperabilității 
serviciilor publice naționale online, 
precum și a accesului la astfel de rețele, 
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obiectiv se măsoară în funcție de nivelul 
acoperirii cu conexiuni de bandă largă de 
mare și foarte mare viteză, precum și de
numărul gospodăriilor care au 
abonamente la conexiuni de bandă largă 
mai rapide de 100 Mbps;

obiectiv ce se măsoară în funcție de
procentul de cetățeni și agenți economici 
care utilizează serviciile publice online, 
precum și de disponibilitatea 
transfrontalieră a acestor servicii;

(ia) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora prin 
intermediul instrumentelor financiare 
pentru a face față cererii actuale, aflată în 
creștere, inclusiv de întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri). Îndeplinirea acestui 
obiectiv se măsoară în funcție de nivelul 
acoperirii cu conexiuni de bandă largă de 
mare și foarte mare viteză, precum și de 
numărul gospodăriilor care au 
abonamente la conexiuni de bandă largă 
mai rapide de 100 Mbps;

Or. en

Amendamentul 329
James Elles

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv prin
intermediul întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri).Îndeplinirea acestui obiectiv se 
măsoară în funcție de nivelul acoperirii cu 
conexiuni de bandă largă de mare și foarte 
mare viteză, precum și de numărul 
gospodăriilor care au abonamente la 
conexiuni de bandă largă mai rapide de 
100 Mbps;

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză
pentru a genera locuri de muncă și 
creștere, precum și adoptarea acestora, în 
special prin conectarea întreprinderilor 
mici și mijlocii pentru a le face mai 
competitive; în acest sens, indicatorul 
pentru nivelul acoperirii cu conexiuni de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză 
de atins ar trebui să fie peste 100 Mbps, 
cu scopul de a asigura realizarea deplină 
a obiectivelor agendei digitale pentru 
Europa, cât mai curând posibil;

Or. en
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Amendamentul 330
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv prin 
intermediul întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri).Îndeplinirea acestui obiectiv se 
măsoară în funcție de nivelul acoperirii cu 
conexiuni de bandă largă de mare și foarte 
mare viteză, precum și de numărul 
gospodăriilor care au abonamente la 
conexiuni de bandă largă mai rapide de 
100 Mbps;

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
precum și adoptarea acestora, inclusiv prin 
intermediul întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri), nu în ultimul rând pentru a 
elimina decalajul digital dintre diversele 
părți ale Uniunii. Îndeplinirea acestui 
obiectiv se măsoară în funcție de nivelul 
acoperirii cu conexiuni de bandă largă de 
mare și foarte mare viteză, precum și de 
numărul gospodăriilor care au abonamente 
la conexiuni de bandă largă mai rapide de 
100 Mbps;

Or. it

Amendamentul 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea interconectării și 
interoperabilității serviciilor publice 
naționale online, precum și accesul la astfel 
de rețele. Îndeplinirea acestui obiectiv se 
măsoară în funcție de procentajul de 
cetățeni și agenți economici care utilizează 
servicii publice online, precum și de 
disponibilitatea transfrontalieră a acestor 
servicii.

(ii) promovarea interconectării și 
interoperabilității serviciilor publice 
naționale online, precum și accesul la astfel 
de rețele. Îndeplinirea acestui obiectiv se 
măsoară în funcție de procentajul de 
cetățeni și agenți economici care utilizează 
servicii publice online, precum și de 
disponibilitatea transfrontalieră a acestor 
servicii. Acest lucru ar trebui să 
contribuie și el la stimularea cererii 
pentru astfel de servicii, precum și la 
costuri mai mici de exploatare, menținând 
locurile de muncă în aceste servicii 
publice.
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