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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a mecanismului Conectarea Europei
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0665/2),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie Parlamentului (C7-0374/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și 
ale Comisiei pentru transport și turism desfășurate în temeiul articolului 51 din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei 
pentru transport și turism (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
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

(1) Pentru a realiza o creștere economică 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii, conform obiectivelor 
Strategiei Europa 20201, Uniunea 
Europeană are nevoie de infrastructuri 
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telecomunicațiilor, pe de o parte, și 
implementarea acestora, pe de alta, 
consolidând astfel eficiența intervenției 
Uniunii.

moderne, cu un înalt nivel de 
performanță, care să contribuie la 
interconectarea și la integrarea Uniunii și 
a tuturor regiunilor sale, în special în 
domeniile transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor. Aceste interconexiuni 
ar trebui să contribuie la îmbunătățirea 
liberei circulații a persoanelor, bunurilor, 
capitalurilor și a ideilor și, prin urmare, la 
realizarea unei economii de piață sociale 
mai competitive și la lupta împotriva 
schimbărilor climatice.
__________________
1 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor „O Agendă digitală 
pentru Europa”, COM(2010)0245/2 din 
26.8.2010. 

Or. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. Amendamentul se bazează pe fostul considerent (2).

Amendamentul 2
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) Crearea mecanismului Conectarea 
Europei (MCE) vizează accelerarea 
investițiilor în domeniul rețelelor 
transeuropene și mobilizarea finanțării 
provenind atât din sectorul public, cât și 
din cel privat. În acest context, MCE ar 
trebui să permită valorificarea maximă a 
sinergiilor dintre domeniile
transporturilor, energiei și 
telecomunicațiilor, crescând astfel 
eficacitatea intervențiilor Uniunii și 
permițând optimizarea costurilor de 
punere în practică.
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Or. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. Amendamentul se bazează pe fostele considerente (1) și (3).

Amendamentul 3
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. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. A se vedea amendamentul 2.

Amendamentul 4
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 

(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. Cartea albă 
vizează, de asemenea, optimizarea 
performanței lanțurilor logistice 
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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.

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. fr

Amendamentul 5
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 

(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 la 
diferitele linii bugetare ce vizează aceste 
domenii trebuie să crească. S-a considerat, 
de asemenea, necesară crearea unui 
mecanism pentru coordonarea și 
optimizarea utilizării diferitelor surse de 
finanțare pentru transporturi, precum și a 
tuturor mijloacelor și mecanismelor 
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financiare, precum garanțiile. financiare disponibile la nivelul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 6
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. xm

Justificare

Prin acest amendament se subliniază importanța axării sprijinului acordat de Uniune pe 
proiectele care pot avea o adevărată valoare adăugată. Raportorii introduc acest alineat ca 
un considerent nou (a se vedea amendamentul 19).



PE491.110v02-00 10/70 PR\909973RO.doc

RO

Amendamentul 7
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, prin intermediul 
măsurilor de asistență tehnică, la 
elaborarea unei rezerve adecvate de 
proiecte, pentru a acorda o prioritate 
maximă alocărilor naționale din cadrul 
Fondului de coeziune. Ar trebui acordată o 
atenție deosebită dificultăților cu care s-ar 
putea confrunta anumite state membre în 
cursul dezvoltării proiectelor, precum și 
repartizării geografice echilibrate a 
diferitelor proiecte.

Or. fr

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 28
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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, 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 
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. fr

Justificare

Întrucât proiectul Europeana face parte din categoria de servicii publice care trebuie să 
beneficieze de sprijin financiar în temeiul prezentului regulament, la o rată de cofinanțare de 
100%, acesta ar trebui menționat în acest considerent.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Instrumentele financiare care 
urmează să fie implementate în temeiul 
prezentului regulament trebuie să reflecte 

eliminat



PE491.110v02-00 12/70 PR\909973RO.doc

RO

normele prevăzute în Titlul VIII din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 (noul 
Regulament financiar) și actele delegate, 
precum și normele în materie de bune 
practici aplicabile instrumentelor 
financiare.

Or. fr

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. A se vedea amendamentul 18.

Amendamentul 10
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.

eliminat

Or. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. A se vedea amendamentul 13.
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Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 34

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 o parte 
semnificativă 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.

Or. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. A se vedea amendamentul 14.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 34a (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.

Or. fr
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Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 34b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) Măsurile bugetare din multe state 
membre 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 unor 
surse alternative de energie și a folosirii 
eficiente a energiei și a resurselor și 
promovarea transportului sustenabil și a 
implementării rețelelor de bandă largă. În 
această privință, prin Comunicarea sa din 
19 noiembrie 2009 referitoare la 
dezvoltarea PPP, Comisia s-a angajat să 
amelioreze accesul la sursele de finanțare 
pentru PPP prin lărgirea domeniului de 
aplicare al instrumentelor financiare 
existente.

Or. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. A se vedea amendamentul 10.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Instrumentele financiare ar trebui 
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utilizate pentru a răspunde unor nevoi 
specifice ale pieței, în acord cu obiectivele 
MCE și fără a înlocui finanțarea privată. 
Înainte de a adopta decizii privind 
utilizarea instrumentelor financiare, 
Comisia ar trebui să efectueze evaluări 
prealabile ale acestor instrumente pentru 
a determina existența unei situații 
suboptime pentru investiții și faptul că 
instrumentul în cauză nu va duce la 
denaturarea pieței.  De altfel, un proiect 
finanțat prin intermediul unui instrument 
financiar inovator ar trebui să comporte o 
valoare adăugată europeană, să fie 
coerent cu obiectivele Strategiei Europa 
2020, să creeze un efect de levier pentru 
bugetul UE, să evite orice denaturare a 
concurenței, iar viabilitatea proiectului ar 
trebui să fie asigurată de încasări.

Or. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. A se vedea amendamentul 11.

Amendamentul 15
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.

eliminat
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Or. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. A se vedea amendamentul 14.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Mecanismul Conectarea Europei 
trebuie să propună instrumente financiare 
pentru promovarea unei participări 
substanțiale a investitorilor și a instituțiilor 
financiare din sectorul privat la investițiile 
în infrastructură. Pentru a fi suficient de 
atractive pentru sectorul privat, 
instrumentele financiare trebuie să fie 
concepute și implementate având în vedere 
simplificarea și reducerea poverii 
administrative, având în același timp un 
nivel de flexibilitate care să le permită să 
răspundă într-o manieră flexibilă la nevoile 
de finanțare identificate. Concepția acestor 
instrumente trebuie să beneficieze de 
experiența acumulată cu ocazia 
implementării instrumentelor financiare în 
Cadrul financiar multianual 2007-2013, 
precum instrumentul de garantare a 
împrumuturilor pentru proiectele TEN-T 
(LGTT), Mecanismul de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) și Fondul 
2020 pentru energie, schimbări climatice și 
infrastructură („Fondul Marguerite”).

(37) Mecanismul Conectarea Europei 
trebuie să propună instrumente financiare 
pentru promovarea unei participări 
substanțiale a investitorilor și a instituțiilor 
financiare din sectorul privat la investițiile 
în infrastructură, creând astfel un efect de 
levier al bugetului european. Pentru a fi 
suficient de atractive pentru sectorul privat, 
instrumentele financiare trebuie să fie 
concepute și implementate având în vedere 
simplificarea și reducerea poverii 
administrative, având în același timp un 
nivel de flexibilitate care să le permită să 
răspundă într-o manieră flexibilă la nevoile 
de finanțare identificate. Concepția acestor 
instrumente trebuie să beneficieze de 
experiența acumulată cu ocazia 
implementării instrumentelor financiare în 
Cadrul financiar multianual 2007-2013, 
precum instrumentul de garantare a 
împrumuturilor pentru proiectele TEN-T 
(LGTT), Mecanismul de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) și Fondul 
2020 pentru energie, schimbări climatice și 
infrastructură („Fondul Marguerite”) și 
faza-pilot a obligațiunilor pentru 
finanțarea proiectelor.

Or. xm

Justificare

În 2012 și 2013, obligațiunile destinate finanțării proiectelor (project bonds) vor fi 
implementate în faza-pilot. Acest lucru va răspunde nevoilor de finanțare pe termen scurt și, 
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totodată, va permite o perfecționare a acestui instrument în vederea implementării sale în 
cadrul MCE. Prin urmare, pare oportun să se menționate acest instrument în cuprinsul 
considerentului de față, deoarece faza-pilot va contribui la experiența europeană dobândită 
în materie de instrumente financiare destinate infrastructurilor.

Amendamentul 17
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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Instrumentele financiare care 
urmează să fie implementate în temeiul 
prezentului regulament trebuie să reflecte 
normele prevăzute în Titlul VIII din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 [noul 
Regulament financiar] și în actele 
delegate, precum și normele în materie de 
bune practici aplicabile instrumentelor 
financiare1.
__________________
1 COM(2011)xxx, Un cadru pentru 
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următoarea generație de instrumente 
financiare.

Or. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze propunerea Comisiei într-un mod mai logic și 
mai ușor de înțeles. A se vedea amendamentul 9.

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Având în vedere caracterul limitat 
al resurselor disponibile la nivelul 
Uniunii, este necesară o axare pe 
proiectele care oferă valoarea europeană 
cea mai ridicată, pentru a se obține 
impactul dorit. În sectorul transporturilor, 
sprijinul din partea Uniunii trebuie să fie 
destinat rețelei centrale (în special 
coridoarelor rețelei centrale) și proiectelor 
de interes comun din domeniul sistemelor 
de management al traficului. În sectorul 
energetic, sprijinul din partea Uniunii ar 
trebui să se axeze pe finalizarea pieței 
interne a energiei, asigurând securitatea 
aprovizionării și atrăgând investiții 
străine. În sectorul telecomunicațiilor, 
asistența financiară ar trebui să se axeze 
în principal pe proiecte care vor genera 
cerere pentru serviciile de bandă largă, 
inclusiv pe dezvoltarea unei infrastructuri 
europene a serviciilor digitale, ceea ce ar 
trebui să stimuleze, la rândul său, 
investiții ce vizează crearea rețelei de 
bandă largă.

Or. xm

Justificare

A se vedea amendamentul 6 la considerentul 11. Axarea resurselor pe proiecte cu valoare 
adăugată ridicată trebuie să se aplice tuturor celor trei sectoare.
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Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 42b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42b) O parte semnificativă a bugetului 
prevăzut pentru sectorul energetic ar 
trebui alocată sub formă de instrumente 
financiare. Proiectele de interes comun 
din sectorul telecomunicațiilor ar trebui 
să fie eligibile pentru sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de granturi 
acordate pentru servicii generice și 
prioritățile orizontale, inclusiv pentru 
acțiunile de sprijinire a programului, 
precum și sub formă de granturi și de 
achiziții pentru platformele destinate 
serviciilor de bază. Acțiunile aferente 
realizării infrastructurii de bandă largă, 
inclusiv acțiunile care generează cerere 
pentru serviciile de bandă largă, ar trebui 
să fie eligibile pentru sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de instrumente 
financiare.

Or. en

Justificare

Sprijinul financiar ar trebui să se bazeze în mare măsură pe instrumente financiare, având în 
vedere caracterul specific al sectorului energetic și al sectorului telecomunicațiilor și pentru 
a evita denaturarea pieței, precum și pentru a utiliza fondurile Uniunii în modul cel mai 
eficient și cu un efect de levier cât mai puternic.

Amendamentul 21
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 

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

eficacității și a eficienței finanțării, precum 
și a impactului acesteia asupra scopurilor 
globale ale mecanismului și asupra 
priorităților Strategiei Europa 2020.

Or. fr

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect Obiectul și domeniul de aplicare

Or. fr

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 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, 
precum și resursele puse la dispoziție în 
cadrul financiar multianual 2014-2020 și 
instrumentele de guvernanță a acestora, 
în vederea sprijinirii proiectelor de interes 
comun din domeniile infrastructurilor 
energetice, de transporturi și de 
telecomunicații.

Or. fr

Justificare

Ar trebui precizat domeniul de aplicare al prezentului regulament și ar trebui menționată în 
mod explicit legătura dintre acesta și cadrul financiar multianual 2014-2020, precum și rolul 
său în stabilirea bugetului alocat rețelelor transeuropene din domeniile transporturilor, al 
energiei și al TIC.
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Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „țară învecinată” înseamnă țara care 
intră sub incidența politicii europene de 
vecinătate, inclusiv a parteneriatului 
strategic, a politicii de extindere, a 
Spațiului Economic European sau a 
Asociației Europene a Liberului Schimb;

Or. fr

Justificare

Pentru a spori claritatea juridică a textului, aceste noțiuni ar trebui definite, iar definiția de 
față ar trebui aliniată la cea din orientările pentru TEN-T.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „țară terță” înseamnă orice țară 
învecinată și toate celelalte țări cu care 
Uniunea poate coopera pentru atingerea 
obiectivelor vizate de prezentul 
regulament;

Or. fr

Justificare

Pentru a spori claritatea juridică a textului, aceste noțiuni ar trebui definite, iar definiția de 
față ar trebui aliniată la cea din orientările pentru TEN-T.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „studii” înseamnă activitățile necesare 4. „studii” înseamnă activitățile necesare 
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pentru a pregăti punerea în aplicare a 
proiectului, precum studiile pregătitoare, 
de fezabilitate, de evaluare, de testare și de 
validare, inclusiv sub forma programelor 
informatice, și oricare alte măsuri de 
asistență tehnică, inclusiv acțiunile 
prealabile de definire și de dezvoltare 
completă a unui proiect, precum și de luare 
a deciziilor privind finanțarea sa, cum ar fi 
recunoașterea amplasamentelor și 
pregătirea pachetului financiar;

pentru a pregăti punerea în aplicare a 
proiectului, precum studiile pregătitoare, 
de cartografiere, de fezabilitate, de 
evaluare, de testare și de validare, inclusiv 
sub forma programelor informatice, și 
oricare alte măsuri de asistență tehnică, 
inclusiv acțiunile prealabile de definire și 
de dezvoltare completă a unui proiect, 
precum și de luare a deciziilor privind 
finanțarea sa, cum ar fi recunoașterea 
amplasamentelor și pregătirea pachetului 
financiar;

Or. en

Justificare

Cartografierea și, în special, cartografierea infrastructurii de bandă largă trebuie incluse în 
această definiție a „studiilor” finanțate prin granturi.

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 
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 

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 și de inginerie 
financiară), precum și activități de 
pregătire, fezabilitate, coordonare, 
monitorizare, control, audit și evaluare care 
sunt necesare pentru a înlesni pregătirea 
proiectelor de interes comun, mai ales în 
țările beneficiare ale Fondului de 
coeziune, în vederea obținerii de finanțare 
în temeiul prezentului regulament sau pe 
piețele financiare, sau direct necesare 
pentru gestionarea acestui mecanism și 
atingerea obiectivelor acestuia. Sunt vizate 
în particular studii, reuniuni, informare, 
cartografierea infrastructurilor, acțiuni de 
diseminare, de sensibilizare, de comunicare 
și acțiunile coordonate, cheltuieli aferente 
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parte; rețelelor informatice concentrate pe 
schimbul de informații referitoare la acest 
mecanism, împreună cu toate celelalte 
cheltuieli aferente asistenței tehnice și 
administrative care sunt suportate de 
Comisie și pot fi necesare pentru 
gestionarea acestui mecanism sau pentru 
implementarea orientărilor specifice 
fiecărui sector în parte;

Or. xm

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 5 alineatul (2). Pentru a garanta utilizarea optimă a 
bugetului stabilit prin prezentul regulament, ar trebui redefinite acțiunile de sprijinire a 
programului și menționat în mod explicit rolul Comisiei.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „acțiune” înseamnă orice activitate 
necesară pentru implementarea unui 
proiect de interes comun și care este 
independentă din punct de vedere 
financiar, tehnic sau în timp;

6. „acțiune” înseamnă orice activitate 
necesară pentru implementarea unui 
proiect de interes comun, care poate fi 
identificată din punct de vedere financiar 
și tehnic și este delimitată în timp;

Or. fr

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „organism de implementare” înseamnă o 
întreprindere sau un organism public sau 
privat desemnat de beneficiar, în cazul în 
care acesta din urmă este un stat membru 
sau o organizație internațională, să 
implementeze acțiunea. Desemnarea este 
hotărâtă de beneficiar pe propria 

9. „organism de implementare” înseamnă o 
întreprindere sau un organism public sau 
privat desemnat de beneficiar, în cazul în 
care acesta din urmă este un stat membru 
sau o organizație internațională, să 
implementeze acțiunea. Desemnarea este 
hotărâtă de beneficiar pe propria 
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răspundere și, dacă necesită atribuirea unui 
contract de achiziții publice, cu respectarea 
regulilor aplicabile achizițiilor publice;

răspundere și, dacă necesită atribuirea unui 
contract de achiziții publice, cu respectarea 
regulilor Uniunii aplicabile achizițiilor 
publice;

Or. fr

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. „rețea globală” înseamnă 
infrastructura de transport menționată la 
Capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 [Orientările TEN-T];

Or. fr

Justificare

Pentru a spori claritatea juridică a textului, aceste noțiuni ar trebui definite, iar definiția de 
față ar trebui aliniată la cea din orientările pentru TEN-T.

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 2 – 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;

Or. fr



PR\909973RO.doc 25/70 PE491.110v02-00

RO

Justificare

Problemele de congestie legate de blocaje nu se limitează la sectorul transporturilor 
feroviare, nici la obstacolele fizice. De altfel, aceste probleme pot fi rezolvate nu numai prin 
crearea de noi infrastructuri, ci și prin modernizarea semnificativă a infrastructurilor 
existente. Definiția trebuie, așadar, extinsă, cu atât mai mult cu cât acest criteriu presupune o 
finanțare suplimentară în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. „sinergii între sectoare” înseamnă 
existența unor interese și obiective 
similare sau complementare între 
acțiunile desfășurate în cel puțin două 
dintre cele trei sectoare vizate de prezentul 
regulament (transporturi, energie și 
telecomunicații), ceea ce permite 
optimizarea costurilor și/sau a rezultatelor 
datorită punerii în comun a mijloacelor 
financiare, tehnice și/sau umane;

Or. fr

Justificare

Una dintre principalele inovări ale mecanismului Conectarea Europei constă în crearea unui 
instrument de finanțare comun pentru trei sectoare - transporturi, energie și telecomunicații -
care sunt finanțate în prezent în mod separat. Motivul care se află la baza acestei apropieri 
propuse ar fi existența unor sinergii între aceste sectoare, care ar trebui valorificate. Aceste 
sinergii ar trebui valorificate într-o măsură mai mare și definite mai exact, deoarece sunt 
esențiale pentru înțelegerea MCE.

Amendamentul 33
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, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020, 
prin dezvoltarea unor rețelele 
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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;

transeuropene moderne și performante, 
generând astfel beneficii pentru întreaga 
Uniune Europeană în materie de 
competitivitate pe piața mondială și de 
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. Îndeplinirea acestui obiectiv se va 
măsura prin volumul investițiilor publice și 
private în proiecte de interes comun.

Or. fr

Justificare

Valorificarea sinergiilor dintre sectoare trebuie înscrisă într-un obiectiv general, separat (a 
se vedea amendamentele 32 și 35).

Amendamentul 34
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 dezvoltare sustenabilă 
legate de reducerea cu 20 % a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, de creșterea cu 20 % 
a eficienței energetice și de majorarea
proporției energiei regenerabile la 20 % 
până în 2020, asigurând în același timp o 
mai mare solidaritate între statele membre.

Or. fr

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sporirea eficacității mijloacelor 
incluse în prezentul regulament. 
Realizarea acestui obiectiv va fi evaluată 
prin măsurarea economiilor de scară 
realizate de Comisie la nivel financiar, 
tehnic și uman în cursul gestiunii 
mecanismului și, dacă este cazul, prin 
aprecierea numărului total al proiectelor 
realizate pe baza sinergiilor dintre 
sectoare.

Or. fr

Justificare

Valorificarea sinergiilor dintre sectoarele transporturilor, al energiei și al TIC se află la baza 
elaborării prezentului regulament, obiectivul esențial fiind promovarea utilizării optime a 
bugetului european. Prin urmare, aspectul privind valorificarea sinergiilor trebuie să fie 
inclus în obiectivele generale ale prezentului regulament.

Amendamentul 36
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:

Or. en

Amendamentul 37
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 

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Îndeplinirea 



PE491.110v02-00 28/70 PR\909973RO.doc

RO

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;

acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de 
lungimea rețelei de căi ferate și de căi 
fluviale create sau îmbunătățite prin 
intermediul prezentului regulament în
UE27;

Or. fr

Justificare

Transportul fluvial va contribui la sustenabilitatea și la eficacitatea transporturilor pe termen 
lung, la fel ca transportul feroviar.

Amendamentul 38
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. 
Îndeplinirea acestui obiectiv va fi evaluată 
în funcție de numărul de porturi interioare 
și maritime și aeroporturi conectate la 
rețeaua de căi ferate, precum și în funcție 
de numărul platformelor logistice 
multimodale și al autostrăzilor maritime 
create.

Or. fr

Justificare

Interoperabilitatea este un element esențial pentru buna funcționare a pieței interne. Prin 
urmare, aceasta ar trebui inclusă printre obiectivele sectoriale (a se vedea amendamentul 
39).

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) optimizarea interoperabilității și a 
securității modurilor de transport. 
Realizarea acestui obiectiv va fi evaluată 
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în funcție de numărul de kilometri dotați 
cu sisteme de transport inteligente 
(ERTM, RIS și ITS în sectorul rutier), de 
numărul de kilometri de cale ferată 
adaptați la standardul european nominal 
de ecartament și de măsura în care vor fi 
realizate în practică SESAR și VTMIS.

Or. fr

Justificare

Interoperabilitatea este un element esențial pentru buna funcționare a pieței interne. Prin 
urmare, aceasta ar trebui inclusă printre obiectivele sectoriale. Același lucru este valabil și în 
cazul securității modurilor de transport, având în vedere obiectivele stabilite de Cartea albă 
a transporturilor.

Amendamentul 40
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) stimularea și generarea cererii pentru 
rețele de bandă largă de mare și foarte 
mare viteză prin promovarea 
interconectării și a interoperabilității 
serviciilor publice naționale online, 
precum și a accesului la astfel de rețele, 
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 
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100 Mbps;

Or. en

Justificare

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Amendamentul 41
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.

eliminat

Or. en

Justificare

Inclus în amendamentul 40.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Conectarea 
Europei pentru perioada 2014-2020 este de 
50 000 000 000 EUR1. Suma respectivă se 

(1) Necesitățile de investiții pentru rețelele 
transeuropene din sectoarele 
transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor sunt estimate la 



PR\909973RO.doc 31/70 PE491.110v02-00

RO

distribuie între sectoarele menționate la 
articolul 3, după cum urmează:

970 000 000 000 EUR până în 2020. 
Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Conectarea 
Europei pentru perioada 2014-2020 este de 
[50 000 000 000 EUR]1. Suma respectivă 
se distribuie între sectoarele menționate la 
articolul 3, după cum urmează:

(a) transporturi: 31 694 000 000 EUR, din 
care 10 000 000 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în 
acord cu prezentul regulament în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

(a) transporturi: [31 694 000 000 EUR], 
din care [10 000 000 000 EUR] se transferă 
din Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți 
în acord cu prezentul regulament în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

(b) energie: 9 121 000 000 EUR; (b) energie: [9 121 000 000] EUR;

(c) telecomunicații: 9 185 000 000 EUR. (c) telecomunicații: [9 185 000 000] EUR.
__________________ __________________
1 Toate cifrele sunt exprimate în prețurile 
constante din 2011. Sumele 
corespunzătoare, exprimate în prețuri 
actuale pot fi găsite în Fișa financiară 
legislativă.

1 În așteptarea încheierii unui acord 
privind cadrul financiar multianual 2014-
2020. Toate cifrele sunt exprimate în 
prețurile constante din 2011. Sumele 
corespunzătoare, exprimate în prețuri 
actuale pot fi găsite în Fișa financiară 
legislativă.

Or. fr

Justificare

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis.
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pachetul financiar al mecanismului 
Conectarea Europei poate acoperi
cheltuielile aferente acțiunilor de sprijinire 

(2) Pachetul financiar al mecanismului 
Conectarea Europei acoperă cheltuielile 
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a programului, de pregătire, de 
monitorizare, de control, de audit și de 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea programului și pentru 
atingerea obiectivelor acestuia, în 
particular studii, reuniuni ale experților, 
în măsura în care au legătură cu 
obiectivele generale ale regulamentului, 
cheltuieli aferente rețelelor informatice 
concentrate pe prelucrarea și schimbul de 
informații, împreună cu toate celelalte 
cheltuieli aferente asistenței tehnice și 
informatice contractate de Comisie pentru 
gestionarea programului.

aferente:

(a) acțiunilor de sprijinire a proiectelor de 
interes comun definite la articolul 7 din 
prezentul regulament;
(b) acțiunilor de sprijinire a programului 
definite la articolul 2 punctul (5) din 
prezentul regulament, în proporție de 
1,5%;

Alocația financiară poate acoperi și 
cheltuielile cu asistența tehnică și 
administrativă necesare pentru asigurarea 
tranziției între program și măsurile 
adoptate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 680/2007. Dacă este necesar, în 
bugetul pentru perioada de după 2020 ar 
putea fi introduse credite pentru 
acoperirea unor cheltuieli similare, 
permițându-se astfel gestionarea 
acțiunilor nefinalizate până la 31 
decembrie 2020.

(c) cheltuielilor cu asistența tehnică și 
administrativă necesare pentru asigurarea 
tranziției între program și măsurile 
adoptate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 680/2007.

Or. xm

Justificare

Scopul acestui amendament este să reformuleze textul într-un mod mai logic și mai ușor de 
înțeles. În ceea ce privește noua literă (b): pentru a asigura o claritate sporită a prezentului 
regulament, este necesar să se facă trimitere la definiția acțiunilor de sprijinire a 
programului de la articolul 2 punctul (5) din prezentul regulament, pentru a evita redefinirea 
lor la articolul (5). De altfel, acțiunile de sprijinire a programului trebuie să beneficieze de o 
cotă minimă din bugetul alocat prezentului regulament. În special, Comisiei trebuie să i se 
asigure mijloace suficiente pentru asistența tehnică acordată țărilor beneficiare ale Fondului 
de coeziune.
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Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia poate
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1), cu excepția celor 
10 000 000 000 EUR transferați din Fondul 
de coeziune pentru finanțarea proiectelor 
din sectorul transporturilor din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune.

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia este 
autorizată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 25 pentru a
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1), cu excepția celor 
[10 000 000 000 EUR]1 transferați din 
Fondul de coeziune pentru finanțarea 
proiectelor din sectorul transporturilor din 
statele membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune.

__________________
1 În așteptarea încheierii unui acord 
privind cadrul financiar multianual 2014-
2020.

Or. fr

Justificare

Procedura prevăzută pentru transferurile de credite ce pot fi realizate între sectoare la 
mijlocul perioadei trebuie precizată, astfel încât să se garanteze atât flexibilitatea, cât și 
controlul democratic din partea Parlamentului European.

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Creditele alocate anual sunt 
autorizate de Parlamentul European și de 
Consiliu în limitele cadrului financiar 
multianual.

Or. fr
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Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Programele de lucru stabilesc forma 
granturilor, a achizițiilor și a 
instrumentelor financiare care pot fi 
utilizate în acțiunile în cauză.

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Realizarea rețelelor de bandă largă 
se finanțează exclusiv prin instrumente 
financiare. 80% 1 din totalul bugetului 
prevăzut pentru sectorul energetic se 
alocă sub formă de instrumente 
financiare.
__________________
1 Procent care se bazează pe cifrele 
propuse de Comisie.

Or. en

Justificare

Sprijinul financiar trebuie să se bazeze în principal pe instrumente financiare în domeniul 
energetic și exclusiv pe instrumente financiare pentru realizarea rețelelor de bandă largă, 
având în vedere caracterul specific al celor două sectoare și pentru a evita denaturarea 
pieței, precum și pentru a utiliza fondurile Uniunii în modul cel mai eficient și cu un efect de 
levier cât mai puternic.

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate încredința o parte din 
implementarea Mecanismului Conectarea 
Europei organismelor prevăzute la 
articolul 55 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 (noul 
Regulament financiar).

(2) Comisia poate încredința o parte din 
implementarea Mecanismului Conectarea 
Europei organismelor prevăzute la 
articolul 55 alineatul (1) litera (a) și la 
articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (noul Regulament financiar), 
mai exact agenției executive TEN-T, 
adaptând-o la necesitățile unei gestiuni 
optime și eficace a MCE din cele trei 
sectoare.

Or. fr

Justificare

Trimiterea inclusă corespunde vechiului Regulament financiar. Pentru a asigura coerența cu 
celelalte trimiteri la Regulamentul financiar incluse în prezentul regulament, este de preferat 
trimiterea la noul Regulament financiar. De asemenea, atunci când se apreciază nevoia 
încredințării sarcinii de implementare a programului unei agenții executive, Comisia ar 
trebui să țină seama de experiența agenției executive TEN-T, care a gestionat cu succes 
actualul program TEN-T.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni de implementare a rețelei 
primare în conformitate cu capitolul III 
din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
(Orientările TEN-T), inclusiv 
implementarea de noi tehnologii și 
inovații în conformitate cu articolul 39 
din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
(Orientările TEN-T);

(a) acțiunile ce corespund părții I a anexei 
la prezentul regulament;

Or. fr

Justificare

Având în vedere caracterul limitat al resurselor disponibile și obiectivul de realizare a rețelei 
centrale până în 2030, participarea financiară sub formă de granturi ar trebui limitată la 
proiectele din anexa I din prezentul regulament.
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Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acțiuni de sprijinire a nodurilor 
urbane definite la articolul 36 din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T[;

Or. fr

Justificare

Nodurile urbane au un rol esențial în realizarea rețelei centrale și trebuie, așadar, să poată 
beneficia de sprijin financiar acordat sub formă de subvenții prin intermediul prezentului 
regulament.

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate prin modernizarea materialului 
rulant existent;

eliminat

Or. fr

Justificare

Având în vedere caracterul limitat al resurselor, participarea financiară sub formă de 
granturi ar trebui limitată la proiecte cu o adevărată valoare adăugată europeană.

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile din domeniul transporturilor care 
presupun un tronson transfrontalier sau o 

Acțiunile din domeniul transporturilor care 
presupun un tronson transfrontalier sau o 
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parte a unui astfel de tronson sunt eligibile 
pentru a primi ajutor financiar din partea 
Uniunii în cazul în care există un acord 
scris între statele membre implicate sau 
între statele membre și țările terțe implicate 
privind finalizarea tronsoanelor 
transfrontaliere. În mod excepțional, în 
cazul în care un proiect este necesar 
pentru a lega rețeaua unui stat membru 
învecinat sau a unei țări terțe fără să se 
traverseze efectiv frontiera, acordul scris 
menționat mai sus nu este solicitat.

parte a unui astfel de tronson sunt eligibile 
pentru a primi ajutor financiar din partea 
Uniunii în cazul în care există un acord 
scris între statele membre implicate sau 
între statele membre și țările terțe implicate 
privind finalizarea tronsoanelor 
transfrontaliere.

Or. fr

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea prin granturi a proiectelor cu 
surse de venit bazate semnificative pe 
utilizatori trebuie să fie disponibilă în 
principal în scopul pregătirii proiectelor, 
în special în ceea ce privește evaluarea 
PPP.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În domeniul energiei, condițiile 
specifice de eligibilitate ale acțiunilor de 
implementare a proiectelor de interes 
comun pentru ajutorul financiar din partea 
Uniunii, acordat sub forma instrumentelor 
financiare și a granturilor în temeiul 
prezentului regulament sunt prevăzute la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 

(3) În domeniul energiei, condițiile 
specifice de eligibilitate ale acțiunilor de 
implementare a proiectelor de interes
comun pentru sprijinul financiar din partea 
Uniunii, acordat sub forma instrumentelor 
financiare și a granturilor în temeiul 
prezentului regulament sunt următoarele:
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XXXX/2012 (Orientări privind 
infrastructura energetică).

(a) proiectele de interes comun care se 
încadrează la categoriile stabilite în 
punctele 1 și 2 din anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientări privind infrastructura 
energetică] sunt eligibile pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de
granturi pentru studii;
(b) proiectele de interes comun care se 
încadrează la categoriile stabilite în 
punctele 1 și 2 din anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientări privind infrastructura 
energetică], care, în conformitate cu 
planul de afaceri și cu alte evaluări 
efectuate, în special de potențiali 
investitori sau creditori, sunt viabile din 
punct de vedere comercial, dar se află 
imediat sub nivelul clasamentului de risc 
ce ar conduce la o decizie de investiție, 
sunt eligibile pentru sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de instrumente 
financiare destinate lucrărilor;
(c) proiectele de interes comun care se 
încadrează la categoriile stabilite în 
punctul 1 literele (a)-(d) și în punctul 2 
din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 [Orientări privind 
infrastructura energetică] sunt eligibile 
pentru sprijin financiar din partea 
Uniunii sub formă de granturi pentru 
lucrări dacă îndeplinesc toate criteriile 
următoare:
(i) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în 
special de către potențiali investitori sau 
creditori. La evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului se ia în 
considerare decizia privind măsurile de 
stimulare și justificarea aferentă 
menționate la articolul 14 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientări privind infrastructura 
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energetică];
(ii) proiectul a beneficiat de o decizie 
privind alocarea costurilor la nivel 
transfrontalier în temeiul articolului 13 
din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientări privind infrastructura 
energetică] sau, în cazul proiectelor care 
au beneficiat de o scutire în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau în temeiul articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, a primit 
un aviz din partea autorităților de 
reglementare naționale competente și din 
partea agenției privind viabilitatea 
comercială a proiectului;
(iii) analiza costuri-beneficii efectuată 
pentru proiectul în cauză în temeiul 
articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 [Orientări privind 
infrastructura energetică] demonstrează 
existența cel puțin uneia dintre 
următoarele externalități pozitive 
semnificative:
- proiecte care promovează integrarea în 
continuare a pieței interne în domeniul 
energiei și interoperabilitatea rețelelor de 
distribuire a electricității și a gazului la 
nivel transfrontalier prin interconectarea 
rețelelor statelor membre și eliminarea 
constrângerilor interne, prin sporirea 
capacității de transport la nivel 
transfrontalier în ceea ce privește 
capacitatea instalată de generare a 
energiei sau prin acoperirea sporită a 
cererii între statele membre cu ajutorul 
interconexiunilor pentru flux invers la 
conductele de gaze;
- proiecte care sporesc gradul de 
securitate al aprovizionării cu energie 
și/sau gradul de solidaritate prin 
diversificarea surselor, a partenerilor și a 
rutelor de aprovizionare, prin creșterea 
capacității de stocare, prin prevenirea sau 
reducerea perturbărilor, prin evitarea 
pierderilor de energie din surse 
regenerabile cauzate de lipsa de conexiuni 
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transfrontaliere sau prin reducerea sau 
eliminarea izolării energetice a statelor 
membre prin conectarea acestor piețe la 
surse de aprovizionare mai diverse și/sau 
prin instalarea interconexiunilor pentru 
flux invers la conductele de gaze;
- proiecte care contribuie la dezvoltarea 
durabilă și la protecția mediului prin 
asigurarea transportului de curent 
electric din surse regenerabile de la 
centrele de generare la marile centre de 
consum și la instalațiile de stocare;
(d) proiectele de interes comun care se 
încadrează la categoriile stabilite în 
punctul 1 litera (e) din anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientări privind infrastructura 
energetică] sunt eligibile pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
granturi pentru lucrări dacă nu sunt 
viabile din punct de vedere comercial în 
conformitate cu litera (c) punctul (i) din 
prezentul articol și pot demonstra 
existența cel puțin uneia dintre 
externalitățile pozitive menționate la litera 
(c) punctul (iii) din prezentul articol.

Or. en

Justificare

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate acțiunile din domeniul (4) În domeniul telecomunicațiilor, numai 
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telecomunicațiilor care implementează 
proiecte de interes comun, precum și 
acțiunile de sprijinire a programelor 
prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 
XXXX/2012 (Orientările INFSO) sunt 
eligibile pentru primirea de ajutor
financiar din partea Uniunii sub formă de 
grant, achiziții sau instrumente financiare 
în temeiul prezentului regulament.

acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Orientări privind infrastructura 
telecomunicațiilor] sunt eligibile pentru 
sprijin prin intermediul ajutorului 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
granturi acordate pentru serviciile 
generice și prioritățile orizontale, inclusiv 
pentru acțiunile de sprijinire a 
programului, precum și sub formă de 
granturi și de achiziții pentru platformele 
destinate serviciilor de bază. Acțiunile 
aferente realizării infrastructurii de 
bandă largă, inclusiv acțiunile care 
generează cerere pentru serviciile de 
bandă largă, sunt eligibile pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
instrumente financiare.

Or. en

Justificare

Sprijinul financiar trebuie să se bazeze în mod exclusiv pe instrumente financiare pentru 
realizarea rețelelor de bandă largă, având în vedere caracterul specific al sectorului 
telecomunicațiilor și pentru a evita denaturarea pieței, precum și pentru a utiliza fondurile 
Uniunii în modul cel mai eficient și cu un efect de levier cât mai puternic.

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Acțiunile de punere în practică a 
proiectelor de interes comun care prezintă 
sinergii între cel puțin două dintre 
sectoarele vizate de MCE (transporturi, 
energie și telecomunicații) și care sunt
menționate în partea IV a anexei pot 
beneficia de sprijin financiar din partea 
Uniunii în temeiul prezentului 
regulament. 

Or. xm
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Justificare

În propunerea Comisiei se stabilesc criterii de eligibilitate pentru sprijin financiar din partea 
Uniunii care sunt diferite de la un sector la altul, ceea ce creează dificultăți pentru finanțarea 
acțiunilor cu potențiale sinergii. Pentru a stimula mai mult proiectele ce prezintă sinergii 
între sectoarele transporturilor, al telecomunicațiilor și al energiei, se introduce o nouă 
categorie de eligibilitate, precum și o nouă anexă cu o listă de proiecte stabilite în prealabil.

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de lucru stabilesc forma 
granturilor care pot fi utilizate în acțiunile
în cauză.

Programele de lucru menționate la 
articolul 17 din prezentul regulament 
stabilesc forma granturilor care pot fi 
utilizate pentru finanțarea acțiunilor în 
cauză.

Or. fr

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile în care este necesară 
îndeplinirea obiectivelor unui anumit 
proiect de interes comun, la acțiunile care 
contribuie la proiectele de interes comun 
pot participa țări terțe și entități stabilite în 
țări terțe.

(4) În cazurile în care este necesară 
îndeplinirea obiectivelor unui anumit 
proiect de interes comun și există temeiuri 
solide, la acțiunile care contribuie la 
proiectele de interes comun pot participa 
țări terțe și entități stabilite în țări terțe, în 
special la acțiunile care vizează 
diversificarea surselor de aprovizionare și 
securitatea aprovizionării în sectorul 
energetic.

Or. en
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Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acestea nu pot primi finanțare în temeiul 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care acest lucru este 
indispensabil pentru îndeplinirea 
obiectivelor unui anumit proiect de interes 
comun.

Acestea nu pot primi finanțare sub formă 
de granturi în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazurilor în care 
acest lucru este indispensabil pentru 
îndeplinirea obiectivelor unui anumit 
proiect de interes comun și în urma 
verificării imposibilității de a sprijini 
acțiunea în cauză prin alte forme de 
asistență financiară prevăzute în cadrul 
MCE sau prin intermediul altor programe 
ale Uniunii.

Or. fr

Justificare

Având în vedere caracterul limitat al resurselor, participarea financiară sub formă de 
granturi la proiectele realizate în Uniune ar trebui limitată la maximum.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este necesar în vederea 
implementării mai eficace a acțiunilor 
relevante care contribuie la proiectele de 
interes comun din țări terțe în 
conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 
XXX/2012 (Orientările TEN-T), (UE) nr. 
XXX/2012 (Orientările privind 
infrastructura energetică transeuropeană) 
și (UE) XXX/2012 (Orientările INFSO), 
finanțarea acordată în temeiul 
prezentului regulament poate fi 
combinată cu finanțări furnizate în 
temeiul altor regulamente relevante ale 
Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia 
poate decide, printr-un act de punere în 
aplicare, asupra unui set unic de norme 

eliminat
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care să se aplice punerii în aplicare.

Or. fr

Justificare

Această dispoziție contravine normei stabilite în tratate conform căreia un proiect nu poate 
cumula două tipuri de subvenții europene.

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programele de lucru multianuale și 
anuale pot prevedea norme specifice 
privind depunerea propunerilor.

(6) Programele de lucru multianuale și 
anuale menționate la articolul 17 din 
prezentul regulament pot prevedea norme 
specifice privind depunerea propunerilor.

Or. fr

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) căi ferate și căi navigabile interioare: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere și creșterea gradului de 
interoperabilitate feroviară;

Or. xm

Justificare

Interoperabilitatea este un element esențial pentru buna funcționare a pieței interne, în 
special în sectorul feroviar. Prin urmare, este necesar să se stabilească o rată atractivă a 
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cofinanțării pentru acțiunile care vizează interoperabilitatea.

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere 
a zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, precum și 
dezvoltarea de porturi maritime și 
interioare și de platforme multimodale: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. fr

Justificare

Având în vedere caracterul limitat al resurselor, participarea financiară sub formă de 
subvenții ar trebui limitată la proiecte cu o adevărată valoare adăugată europeană.

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) îmbunătățirea accesibilității 
infrastructurilor de transport pentru 
persoanele cu mobilitate redusă: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu depășește 10 %.

Or. fr

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivul privind creșterea economică favorabilă incluziunii menționat la 
articolul 3 litera (a) din prezentul regulament, ar trebui promovate acțiuni care vizează 
facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă la infrastructurile de transport.
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Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS): cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 50% din costurile 
eligibile;

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS), care include 
atât echipamentele la sol, cât și cele de la 
bord, serviciile de informații fluviale 
(RIS) și sistemele de informare și de 
monitorizare a traficului navelor 
(VTMIS): cuantumul ajutorului financiar 
din partea Uniunii nu trebuie să depășească 
50% din costurile eligibile;

Or. fr

Justificare

Sistemele inteligente de transport au un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor specifice 
vizate de prezentul regulament. Ele ar trebui, așadar, valorificate într-o măsură mai mare, în 
special în ceea ce privește sectoarele fluvial și maritim.

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum și 
acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

(ii) sisteme de management al traficului 
rutier (ITS), servicii de transport de marfă, 
parcări sigure pe rețeaua primară rutieră, 
precum și acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime și realizarea 
componentelor terestre ale SESAR: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. fr

Justificare

Sistemele de la bord legate de realizarea SESAR pot beneficia de o finanțare adecvată din 
partea pieței. Prin urmare, participarea financiară din partea sectorului public ar trebui 
limitată la componentele de la sol.
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Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
50 % din costul eligibil al studiilor și/sau
al lucrărilor;

(a) cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
50 % din costul eligibil al studiilor și 30 % 
din costul eligibil al lucrărilor;

Or. en

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ratele de cofinanțare pot fi majorate 
până la un maxim de 80 % pentru acțiunile 
care, pe baza informațiilor menționate la 
articolul 15 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
(Orientări privind infrastructura 
energetică transeuropeană) oferă un grad 
înalt de securitate a aprovizionării la nivel 
regional sau la nivelul Uniunii, 
consolidează solidaritatea Uniunii sau 
cuprind soluții extrem de inovatoare.

(b) ratele de cofinanțare pot fi majorate 
până la un maxim de 60 % pentru acțiunile 
care, pe baza informațiilor menționate la 
articolul 7 alineatul (3) literele (c) și (d), 
oferă un grad înalt de securitate a 
aprovizionării la nivel regional sau la 
nivelul Uniunii, consolidează solidaritatea 
Uniunii și contribuie la dezvoltarea 
durabilă și la protecția mediului.

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni în domeniul rețelelor de bandă 
largă: cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 

eliminat
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50% din costurile eligibile;

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ratele de cofinanțare menționate mai 
sus pot fi majorate cu până la 10 procente 
pentru acțiuni care prezintă sinergii 
transsectoriale, care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor ținând de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduc emisiile de gaze 
cu efect de seră. Această majorare nu 
trebuie să se aplice ratelor de cofinanțare 
menționate la articolul 11.

(5) Ratele de cofinanțare pot fi majorate cu 
până la 10 procente în raport cu 
procentajele prevăzute la alineatele (2)-(4) 
pentru următoarele acțiuni:

(a) orice acțiune care prezintă sinergii 
între cel puțin două dintre sectoarele 
vizate de MCE (transporturi, energie și 
telecomunicații). Suma cu care va 
contribui Uniunea provine din alocările 
destinate sectoarelor prevăzute la articolul 
5 alineatul (1), proporțional cu ponderea 
fiecărui sector în cadrul acțiunii în cauză;
(b) orice acțiune care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor legate de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră.
Această majorare nu trebuie să se aplice 
ratelor de cofinanțare menționate la 
articolul 11.

În programele anuale și multianuale 
menționate la articolul 17, Comisia 
propune criteriile pentru ratele de 
cofinanțare stabilite prin prezentul articol.

Or. xm
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Justificare

Scopul acestui amendament este să clarifice criteriile pentru acordarea unei cote 
suplimentare de cofinanțare de 10% pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru 
„acțiunile sinergetice”. Amendamentul precizează și faptul că sprijinul financiar pentru 
sinergii va proveni din pachetele financiare aferente fiecărui sector vizat, astfel încât să se 
asigure o repartizare transsectorială corectă a resurselor financiare.

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sumele maxime ale ajutorului financiar 
care urmează să fie acordate acțiunilor 
selectate vor fi modulate pe baza unei 
analize a raportului cost-beneficii al 
fiecărui proiect, a disponibilității resurselor 
bugetare și a necesității de a maximiza 
efectul de pârghie al fondurilor UE.

(6) Sumele maxime ale ajutorului financiar 
care urmează să fie acordate acțiunilor 
selectate ar putea fi modulate pe baza unei 
analize a raportului cost-beneficii al 
fiecărui proiect, a disponibilității resurselor 
bugetare și a necesității de a maximiza 
efectul de pârghie al fondurilor UE.

Or. fr

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor cereri, 
trebuie acordată o prioritate maximă 
proiectelor care respectă alocațiile 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor cereri, 
trebuie acordată o prioritate maximă 
proiectelor care respectă alocațiile 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.
Trebuie acordată o atenție deosebită 
dificultăților cu care s-ar putea confrunta 
anumite state membre în cursul 
dezvoltării proiectelor, precum și 
repartizării geografice echilibrate a 
diferitelor proiecte.

Or. fr
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Justificare

Alocarea unei sume de 10 miliarde de euro în cadrul Fondului de coeziune pentru proiecte 
realizate în cadrul MCE va permite țărilor vizate să participe pe deplin la TEN-T. În cadrul 
unei gestiuni centralizate și al tratării proiectelor pe bază concurențială, Comisia va trebui 
să asigure faptul că țările care beneficiază de Fondul de coeziune primesc asistența tehnică 
necesară, iar proiectele selectate prezintă o repartizare geografică echilibrată.

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale;

(iii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi maritime și interioare și către 
aeroporturi, dezvoltarea de porturi și de 
platforme multimodale;

Or. fr

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera c – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului. (ii) sisteme de management al traficului 
(RIS, ITS în sectorul rutier, VTMIS și 
SESAR).

Or. fr

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia anulează, cu excepția cazurilor 
justificate corespunzător, ajutorul financiar 
acordat pentru acțiuni care nu au demarat 
în termen de un an după data de începere a 

(1) Comisia anulează, cu excepția cazurilor 
justificate corespunzător, ajutorul financiar 
acordat pentru studii care nu au demarat în 
termen de un an după data de începere 
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acțiunii prevăzute în condițiile care 
guvernează acordarea ajutorului.

prevăzută în condițiile care guvernează 
acordarea ajutorului și în termen de doi ani 
după această dată pentru toate celelalte 
acțiuni susceptibile de a primi ajutor 
financiar în temeiul prezentului 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate solicita rambursarea 
ajutorului financiar acordat dacă 
implementarea acțiunii care beneficiază de 
ajutor financiar nu a fost finalizată în 
termen de doi ani de la data finală 
prevăzută în condițiile care guvernează 
acordarea ajutorului.

(3) Comisia poate solicita rambursarea 
ajutorului financiar acordat dacă 
implementarea acțiunii care beneficiază de 
ajutor financiar nu a fost finalizată în 
termen de doi ani de la data finală 
prevăzută în condițiile care guvernează 
acordarea ajutorului, cu excepția cazului 
în care acest lucru reprezintă rezultatul 
unei situații de forță majoră justificată în 
mod corespunzător.

Or. fr

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de a lua una din deciziile 
prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), 
Comisia examinează cazul respectiv și îi 
informează pe beneficiarii în cauză, astfel 
încât aceștia să își poată prezenta 
observațiile într-un termen dat.

(4) Înainte de a lua una din deciziile 
prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), 
Comisia examinează cazul respectiv și îi 
informează pe beneficiarii în cauză, astfel 
încât aceștia să își poată prezenta 
observațiile într-un termen dat. Comisia 
comunică Parlamentului European și 
Consiliului toate deciziile luate în cadrul 
adoptării programelor anuale prevăzute la 
articolul 17.
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Or. fr

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pot prevedea condiții specifice, precum 
locul de desfășurare a activităților care fac 
obiectul achiziției, în cazul în care acest 
lucru este justificat de obiectivele 
acțiunilor și cu condiția ca aceste condiții 
să nu fie contrare principiilor achizițiilor 
publice;

(a) pot prevedea condiții specifice, precum 
locul de desfășurare a activităților care fac 
obiectul achiziției, în cazul în care acest 
lucru este justificat de obiectivele 
acțiunilor și cu condiția ca aceste condiții 
să nu fie contrare principiilor achizițiilor 
publice ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instrumentele financiare stabilite în 
conformitate cu Titlul VIII din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/2012 (noul 
Regulament financiar 2012) pot fi utilizate 
pentru facilitarea accesului la finanțare al 
entităților care implementează acțiuni ce 
contribuie la proiecte de interes comun, 
astfel cum sunt definite în Regulamentele 
(UE) nr. XXXX/2012 (Orientările TEN-T), 
(UE) nr. XXX 2012 (Orientările privind 
infrastructura energetică transeuropeană) și 
(UE) nr. XXX/2012 (Orientările INFSO) și 
în vederea atingerii obiectivelor acestora.
Instrumentele financiare se bazează pe 
evaluări ex-ante ale imperfecțiunilor 
pieței, ale situațiilor suboptimale de 
investiții și ale nevoilor investiționale.

(1) Instrumentele financiare stabilite în 
conformitate cu Titlul VIII din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/2012 (noul 
Regulament financiar 2012) pot fi utilizate 
pentru facilitarea accesului la finanțare al 
entităților care implementează acțiuni ce 
contribuie la proiecte de interes comun, 
astfel cum sunt definite în Regulamentele 
(UE) nr. XXXX/2012 (Orientările TEN-T), 
(UE) nr. XXX 2012 (Orientările privind 
infrastructura energetică transeuropeană) și 
(UE) nr. XXX/2012 (Orientările INFSO) și 
în vederea atingerii obiectivelor acestora.

Or. xm
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Justificare

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI)

FI  shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi utilizate următoarele instrumente 
financiare:

(3) În special, pot fi utilizate următoarele 
instrumente financiare:

Or. fr

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice alte instrumente financiare. (c) alte instrumente financiare, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
- respectarea Regulamentului (UE) nr. 
XXXX/2012 [noul Regulament financiar]; 
și
- coerența cu obiectivele prezentului 
regulament.
Această procedură poate fi implementată 
prin intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 25 din prezentul 
regulament.

Or. fr
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Justificare

Pentru a nu încălca principiul bunei gestiuni financiare, este necesar să se precizeze 
condițiile în care poate fi creat un instrument financiar ce nu este prevăzut de prezentul 
regulament. Prin această clarificare se urmărește menținerea flexibilității necesare pentru a 
face față situațiilor economice neprevăzute, asigurându-se totodată controlul democratic din 
partea Parlamentului European.

Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și 
trebuie să vizeze diversificarea sectorială, 
în conformitate cu articolele 3 și 4, 
precum și diversificarea geografică 
treptată la nivelul statelor membre.

(1) Acțiunile eligibile pentru a fi sprijinite
cu ajutorul instrumentelor financiare, în 
conformitate cu articolul 17 din prezentul 
regulament, sunt selectate pe principiul 
„primul venit, primul servit” și urmăresc 
diversificarea sectorială și geografică în 
toate statele membre și îndeplinesc toate 
criteriile următoare:
- aderă la obiectivele Strategiei Europa 
2020;
- prezintă o valoare adăugată europeană;
- nu conduc la denaturarea concurenței 
pe piața internă;
- prezintă un efect de levier/multiplicator 
în raport cu sprijinul din partea Uniunii.

Or. xm

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea, orice stat membru sau alți 
investitori pot oferi ajutor financiar în plus 
față de contribuțiile primite prin utilizarea 
instrumentelor financiare, cu condiția 
aprobării de către Comisie a oricăror 
modificări ale criteriilor de eligibilitate 

(2) Uniunea, orice stat membru sau alți 
investitori pot oferi ajutor financiar în plus 
față de contribuțiile primite prin utilizarea 
instrumentelor financiare, cu condiția 
aprobării acestuia de către Comisie.
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pentru acțiuni și/sau ale strategiei de 
investiții a instrumentului care ar putea fi 
necesare din cauza contribuțiilor 
suplimentare.

Or. fr

Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instrumentele financiare vizează 
păstrarea valorii activelor furnizate de 
bugetul Uniunii. Acestea pot genera 
randamente acceptabile pentru a îndeplini
obiectivele celorlalți parteneri sau 
investitori.

(3) Instrumentele financiare vizează 
păstrarea valorii activelor furnizate de 
bugetul Uniunii. Acestea pot genera 
randamente, însă fără a prejudicia 
realizarea acțiunilor sprijinite în cadrul 
prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instrumentele financiare pot fi 
combinate cu granturi finanțate din bugetul 
Uniunii, inclusiv în temeiul prezentului 
regulament.

(4) Instrumentele financiare destinate 
transporturilor pot fi combinate cu 
granturi finanțate din bugetul Uniunii, 
inclusiv în temeiul prezentului regulament, 
cu condiția ca granturile respective să fie 
necesare pentru viabilitatea proiectului.

Or. fr

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu articolul 18 alineatul 
(2) din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (noul Regulament financiar), 
veniturile și rambursările generate de un 
instrument financiar sunt alocate 
instrumentului financiar respectiv. În cazul 
instrumentelor financiare deja înființate 
în cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2007-2013, veniturile și 
rambursările generate de operațiuni 
începute în perioada anterioară se alocă 
instrumentului financiar în perioada 
2014-2020.

(6) În conformitate cu articolul 18 alineatul 
(2) din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (noul Regulament financiar), 
veniturile și rambursările generate de un 
instrument financiar sunt alocate 
instrumentului financiar respectiv pentru 
perioada de valabilitate a prezentului 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă programe de lucru 
multianuale și anuale pentru fiecare sector. 
Comisia poate, de asemenea, să adopte 
programe de lucru multianuale și anuale 
care au ca obiect mai mult de un sector. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 24 
alineatul (2).

(1) Comisia adoptă programe de lucru 
multianuale și anuale pentru fiecare sector. 
Comisia poate, de asemenea, să adopte 
programe de lucru multianuale și anuale 
care au ca obiect mai mult de un sector. 
Respectivele acte delegate se adoptă în 
conformitate cu articolul 25 din prezentul 
regulament.

Or. xm

Justificare

În cadrul programelor de lucru anuale și multianuale, Comisia poate lua decizii politice care 
completează prezentul regulament. Din acest motiv, raportorii propun ca actele de punere în 
aplicare să fie înlocuite cu acte delegate, întrucât Parlamentul European poate exercita un 
control mai strict asupra acestor aspecte.
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Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele de lucru multianuale se 
revizuiesc cel puțin la mijlocul perioadei. 
Dacă este nevoie, Comisia revizuiește 
programul multianual de lucru prin 
intermediul unui act de punere în aplicare.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 24 
alineatul (2).

(2) Programele de lucru multianuale se 
revizuiesc cel puțin la mijlocul perioadei. 
Dacă este nevoie, Comisia revizuiește 
programul multianual de lucru prin 
intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 25 din prezentul 
regulament.

Or. xm

Justificare

În cadrul programelor de lucru anuale și multianuale, Comisia poate lua decizii politice care 
completează prezentul regulament. Din acest motiv, raportorii propun ca actele de punere în 
aplicare să fie înlocuite cu acte delegate, întrucât Parlamentul European poate exercita un 
control mai strict asupra acestor aspecte.

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În domeniul transporturilor, cel 
puțin 4%-5% din resursele bugetare vizate 
la articolul 5 alineatul (1) litera (a) sunt 
utilizate sub formă de instrumente 
financiare inovatoare.

Or. fr

Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programele multianuale de lucru în 
domeniul energiei și telecomunicațiilor 
oferă orientări strategice în domeniul 
proiectelor de interes comun și pot 
include proiecte specifice de interes 
comun.

eliminat

Or. en

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (1), 
stabilește criteriile de selecție și atribuire la 
stabilirea programelor de lucru multianuale 
și sectoriale anuale comune, în 
conformitate cu obiectivele și cu 
prioritățile prevăzute:

(6) Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (1), 
stabilește criteriile de selecție și atribuire la 
stabilirea programelor de lucru multianuale 
și sectoriale anuale comune, în 
conformitate cu obiectivele și cu 
prioritățile prevăzute la articolele 3 și 4 din 
prezentul regulament și în Regulamentul 
(UE) nr. XXXX/2012 [Orientările pentru 
TEN-T], Regulamentul (UE) nr. XXX 
2012 [Orientări pentru infrastructura 
energetică transeuropeană] sau în 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Orientările pentru INFSO]. Toate 
proiectele se evaluează în funcție de 
următoarele criterii:

(a) în cazul transporturilor, prin 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
(Orientările TEN-T);

(a) gradul de avansare a acțiunii în fazele 
de elaborare și pregătire a proiectului și 
soliditatea modului de execuție propus;

(b) în cazul energiei, prin Regulamentul 
(UE) nr. XXXX/2012 (Orientările privind 
infrastructura energetică 
transeuropeană);

(b) efectul de levier exercitat de sprijinul 
Uniunii asupra investițiilor publice și 
private și asupra pieței unice;

(c) în cazul telecomunicațiilor, prin 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
(Orientările INFSO);

(c) nevoia de a depăși obstacole 
financiare specifice și lipsa finanțării pe 
piață, legate de natura proiectului sau de 
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caracterul său stringent;
(d) costurile și beneficiile care includ 
impactul economic, impactul social, 
emisiile de gaze cu efect de seră și/sau alte 
tipuri de impact asupra mediului, precum 
și accesibilitatea;
(e) în cazul transporturilor și al energiei: 
dimensiunea transfrontalieră.

Or. en

Justificare

Criteriile de selecție trebuie stabilite în prealabil în conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul nr. 680/2007 aflat în vigoare.

Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Programele de lucru sunt coordonate în 
vederea exploatării sinergiilor dintre 
sectorul transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor, în special în domenii 
precum rețelele energetice inteligente, 
mobilitatea electrică, sistemele de transport 
inteligente și sustenabile. Se pot adopta 
cereri multisectoriale de propuneri.

(7) Programele de lucru sunt coordonate în 
vederea exploatării sinergiilor dintre 
sectorul transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor, în special în domenii 
precum rețelele energetice inteligente, 
mobilitatea electrică, sistemele de transport 
inteligente și sustenabile, drepturile 
comune de trecere sau racordarea 
infrastructurilor. Se pot adopta cereri 
multisectoriale de propuneri cu alocările 
financiare destinate sectoarelor prevăzute 
la articolul 5 alineatul (1), proporțional 
cu ponderea fiecărui sector în cadrul 
acțiunilor în cauză.

Or. fr

Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Calendarul orientativ al angajamentelor 
privind tranșele anuale individuale este 
comunicat beneficiarilor granturilor și, 
dacă este aplicabil instrumentelor 
financiare, instituțiilor financiare în cauză.

Calendarul orientativ al angajamentelor 
privind tranșele anuale individuale este 
comunicat beneficiarilor granturilor, 
statelor membre vizate, Parlamentului 
European și, dacă este aplicabil 
instrumentelor financiare, instituțiilor 
financiare în cauză.

Or. fr

Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele care nu au fost utilizate până la
sfârșitul exercițiului financiar pentru care 
au fost înregistrate se reportează automat 
cu o perioadă de un an.

Creditele care nu au fost utilizate până la 
sfârșitul exercițiului financiar pentru care 
au fost înregistrate se reportează automat 
cu o perioadă de un an, în conformitate cu 
articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) 
nr. XXXX/2012 [noul Regulament 
financiar].

Or. fr

Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre realizează, în special 
pentru proiectele din domeniul 
transporturilor și al energiei,
monitorizarea tehnică și controlul financiar 
al acțiunilor, în strânsă legătură cu Comisia 
și certifică existența și conformitatea 
cheltuielilor contractate în raport cu 
proiectele sau cu părți ale proiectelor. 
Statele membre pot solicita participarea 

Statele membre realizează monitorizarea 
tehnică și controlul financiar al acțiunilor, 
în strânsă legătură cu Comisia și certifică 
existența și conformitatea cheltuielilor 
contractate în raport cu proiectele sau cu 
părți ale proiectelor. Statele membre pot 
solicita participarea Comisiei la verificările 
la fața locului.
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Comisiei la verificările la fața locului.

Or. fr

Justificare

Normele privind responsabilitățile statelor membre pentru cele trei sectoare ar trebui 
armonizate în vederea simplificării.

Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în domeniul telecomunicațiilor, 
autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să facă toate eforturile pentru a 
asigura securitatea juridică și condițiile 
investiționale necesare care să faciliteze 
implementarea proiectelor ce primesc 
ajutor financiar din partea Uniunii în 
temeiul prezentului regulament.

eliminat

Or. fr

Justificare

Normele privind responsabilitățile statelor membre pentru cele trei sectoare ar trebui 
armonizate în vederea simplificării.

Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează în permanență
Comisia, dacă este cazul prin intermediul 
sistemului interactiv de informații 
geografice și tehnice, care în cazul rețelelor 
transeuropene de transport este reprezentat 
de TENtec, în privința progreselor realizate 
în materie de implementare a proiectelor de 
interes comun și a investițiilor efectuate în 
acest scop, inclusiv în privința 

Statele membre informează Comisia o dată 
pe an prin intermediul sistemului interactiv 
de informații geografice și tehnice, care în 
cazul rețelelor transeuropene de transport 
este reprezentat de TENtec, în privința 
progreselor realizate în materie de 
implementare a proiectelor de interes 
comun și a investițiilor efectuate în acest 
scop, inclusiv în privința cuantumurilor 
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cuantumurilor sprijinului destinat 
îndeplinirii obiectivelor aferente 
schimbărilor climatice.

sprijinului destinat îndeplinirii obiectivelor 
aferente schimbărilor climatice.

Or. fr

Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul asigură o examinare la nivel 
orizontal a programelor de lucru 
menționate la articolul 18, în vederea 
asigurării consecvenței, precum și a 
identificării și exploatării de sinergii între 
sectoare. 

(3) Comitetul asigură o examinare la nivel 
orizontal a programelor de lucru 
menționate la articolul 17, în vederea 
asigurării consecvenței, precum și a 
identificării și exploatării de sinergii între 
sectoare, și urmărește în special să asigure 
o contribuție echitabilă din partea 
pachetelor financiare aferente fiecărui 
sector în cererile de propuneri 
multisectoriale și atunci când stabilește 
ratele de cofinanțare pentru acțiunile ce 
prezintă sinergii între sectoare. 

Or. xm

Justificare

Comitetul ar trebui să aibă și sarcina de a identifica soluții adecvate de finanțare pentru 
sinergii și pentru cererile de propuneri multisectoriale.

Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței de a adopta acte 
delegate prevăzută la articolul 20 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată, începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Delegarea competenței de a adopta acte 
delegate prevăzută la articolele 5, 17 și 20
este conferită Comisiei pentru perioada de 
valabilitate a cadrului financiar 
multianual 2014-2020.
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Or. fr

Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu mai târziu de mijlocul anului 2018, 
Comisia trebuie să întocmească un raport 
de evaluare privind îndeplinirea 
obiectivelor tuturor măsurilor (la nivel de 
rezultate și impact), eficiența utilizării 
resurselor și valoarea sa europeană, în 
vederea luării unei decizii privind 
reînnoirea, modificarea sau suspendarea 
măsurilor. Evaluarea trebuie să privească și 
amploarea simplificării, coerența internă și 
externă a acesteia, continuarea relevanței 
tuturor obiectivelor, precum și contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii în materie 
de creștere inteligentă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii. Aceasta trebuie să 
țină cont de rezultatele evaluării privind 
impactul pe termen lung al măsurilor 
anterioare.

(1) Nu mai târziu de 31 decembrie 2017, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European un raport de evaluare privind 
îndeplinirea obiectivelor tuturor măsurilor 
(la nivel de rezultate și impact), eficiența 
utilizării resurselor și valoarea sa
europeană, în vederea luării unei decizii 
privind reînnoirea, modificarea sau 
suspendarea măsurilor. Evaluarea trebuie 
să privească și amploarea simplificării, 
coerența internă și externă a acesteia, 
continuarea relevanței tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
prioritățile Uniunii în materie de creștere 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii. Aceasta trebuie să țină cont de 
rezultatele evaluării privind impactul pe 
termen lung al măsurilor anterioare.

Or. fr

Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia implementează acțiunile de 
informare și comunicare privind proiectele 
și rezultatele mecanismului Conectarea 
Europei. În plus, bugetul alocat 
comunicării în temeiul prezentului 
regulament acoperă și comunicarea 
instituțională privind prioritățile politice 
ale Uniunii.

(2) Comisia implementează acțiunile de 
informare și comunicare privind proiectele 
și rezultatele mecanismului Conectarea 
Europei. 
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Or. fr

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – litera a – Priorități orizontale

Textul propus de Comisie

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare
Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare 
(ITS, ERTMS și RIS)

Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Amendamentul

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare
Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare 
(ITS, ERTMS, RIS și VTMIS)

Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare, 
autostrăzi maritime

Or. xm

Justificare

Întrucât sunt elemente esențiale ale sistemului de transport al UE, autostrăzile maritime și 
VTMIS ar trebui incluse în prioritățile orizontale.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Anexă – partea IIIa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista proiectelor identificate în prealabil, care prezintă sinergii între cel puțin două dintre 
sectoarele vizate de MCE.
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Realizarea unei rețele de aprovizionare cu energie nefosilă și nepoluantă (de exemplu,
curent electric sau hidrogen), destinată mijloacelor de transport
Realizarea de rețele de distribuție inteligente prin exploatarea infrastructurilor de transport 
și de telecomunicații noi sau existente
Exploatarea infrastructurilor de transport (de exemplu, tuneluri, poduri etc.) pentru 
realizarea de noi interconexiuni care sporesc capacitatea electrică și introduc noi coridoare 
pentru gaze sau rețele de telecomunicații.

Or. xm

Justificare

În legătură cu Amendamentul 56 la articolul 7 alineatul (4a) (nou). Prin această nouă anexă 
se stabilește o posibilă listă definită în prealabil, care conține „proiecte sinergetice” eligibile 
pentru sprijin din partea UE și care va orienta promotorii de proiecte în sensul propunerii de 
acțiuni cu potențiale sinergii între cele trei sectoare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul prin care se propune instituirea mecanismului Conectarea Europei vizează 
următoarele:

- concentrarea mijloacelor în proiecte cu valoare adăugată europeană din domeniul 
infrastructurii transporturilor, al energiei și al telecomunicațiilor în vederea creării unor rețele 
europene integrate care să asigure funcționarea uniformă și la un nivel înalt al calității a 
acestor infrastructuri pe întreg teritoriul Uniunii;

- centralizarea, simplificarea și condiționarea acordării fondurilor aferente prezentului 
regulament la scara Uniunii, valorificând totodată sinergiile dintre cele trei sectoare; 

- repartizarea judicioasă a mijloacelor între asistența directă și participarea noilor instrumente 
financiare care implică piețele și înzecește eficacitatea creditelor europene;

- integrarea mai eficace din punct de vedere financiar, tehnic și operațional a țărilor care 
beneficiază de fonduri de coeziune prin aplicarea unei părți a fondurilor destinate MCE a 
normelor specifice fondurilor de coeziune în domeniul transporturilor.

În condițiile de criză profundă în care ne aflăm, obiectivul ce vizează realizarea de progrese 
economice, sociale și de mediu în UE justifică totodată:

- aplicarea unor măsuri de reechilibrare a conturilor publice;
- îmbunătățirea competitivității economiei europene;
- reluarea unei creșteri economice durabile, echilibrate și favorabile incluziunii.

În acest context, raportorii își exprimă susținerea fermă față de acest regulament, care vizează 
crearea unui mecanism de interconectare în UE care să acorde un sprijin puternic realizării 
obiectivului privind creșterea economică și competitivitatea în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor, sprijin ce comportă trei aspecte:

- în primul rând, acordarea sectorului de dezvoltare a transportului public a mijloacelor 
necesare pentru realizarea de proiecte de infrastructură și, așadar, dinamizarea unor sectoare 
vaste ale economiei, atât în faza realizării, cât și în faza puneri în funcțiune și a întreținerii 
ulterioare;

- în al doilea rând, stimularea în aceste sectoare a cercetării, a transferului de tehnologii și a 
dezvoltării (financiare și operaționale), ceea ce va permite UE să își mențină poziția de lider 
mondial în aceste domenii;

- în al treilea rând, dotarea Uniunii Europene cu sisteme de transport, energetice și de 
telecomunicații solide, performante și fiabile care să contribuie la competitivitatea mondială a 
economiei sale și la funcționarea armonioasă și integrată a Uniunii prin îmbunătățirea 
rezultatelor sale economice, sociale, de mediu, precum și a integrării sale teritoriale.
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Necesitățile de finanțare estimate pe teritoriul Uniunii până în 2020 sunt:
- 500 de miliarde pentru rețelele de transport transeuropene, dintre care 250 de miliarde vor 
trebui consacrate eliminării blocajelor și creării legăturilor ce lipsesc, în special a celor 
transfrontaliere;
- 200 de miliarde pentru rețelele energetice transeuropene;
- 270 de miliarde pentru realizarea rețelelor de bandă largă și a platformelor de deservire.

Cele 50 de miliarde atribuite prezentului mecanism presupun, așadar:
- alegerea judicioasă a infrastructurilor, în funcție de valoarea lor adăugată europeană și de 
coerența lor cu Strategia Europa 2020;
- gestionarea optimă și coordonată a mecanismului la nivelul autorităților Uniunii Europene;
- coordonarea strânsă cu părțile interesate (statele membre, regiunile, colectivitățile teritoriale, 
realizatorii proiectelor);
- cooperarea între instituțiile europene însele (Comisia, Consiliul, Parlamentul);
- acordarea unei atenții deosebite țărilor care beneficiază de fonduri de coeziune, ale căror 
nevoi sunt importante, iar mijloacele deseori limitate;
- optimizarea repartizării mijloacelor financiare între măsurile clasice de intervenție și noile 
instrumente financiare:

 subvențiile ar trebui utilizate numai pentru proiectele care nu generează încasări sau 
generează încasări reduse, rata cofinanțării fiind fixată în funcție de obiectivele și 
de prioritățile stabilite, de așteptările operatorilor de pe piață, precum și de 
caracterul operațiunilor;

 instrumentele financiare inovatoare trebuie să acorde posibilitatea de a se recurge 
liber la piețe, asigurând totodată:
o respectarea intereselor Uniunii, conformitatea cu normele și obiectivitatea 

operațiunilor;
o un efect de levier semnificativ;
o lipsa denaturărilor de concurență și a perturbărilor pe piață;

- integrarea prezentului regulament în următorul cadru financiar multianual, asigurându-se 
coordonarea strânsă cu alte acțiuni de finanțare care urmăresc aceleași obiective, în special:

 al 8-lea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare (Orizont 2020);
 politicile de coeziune regionale.

În acest context, raportorii consideră că programele multianuale și cele anuale trebuie să facă 
obiectul unor acte delegate. Parlamentul trebuie să participe la acest proces deoarece vor fi 
făcute alegeri cu caracter politic (de exemplu, în ceea ce privește cererile de propuneri care 
trebuie publicate) și vor fi adoptate, posibil, norme specifice suplimentare privind prezentarea 
de proiecte de interes comun, care vor înlocui eventual actul de bază. De altfel, în domeniul 
energiei și în cel al telecomunicațiilor nu există o listă a proiectelor de interes comun care 
trebuie finanțate, ceea ce ar putea conferi Comisiei o putere de apreciere prea importantă.

Cele trei sectoare vizate de prezentul instrument sunt de o importanță strategică pentru viitorul 
Uniunii și al populației sale.

I - În domeniul transporturilor

Anume în acest domeniu se manifestă legătura fizică dintre toate regiunile Uniunii, 
capacitatea persoanelor și a bunurilor de a se deplasa, fără de care dezvoltarea devine 
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imposibilă și care determină armonia teritorială a Uniunii. Trebuie subliniat și faptul că, în 
spatele politicii de infrastructură și al utilizării acesteia, toată industria europeană strâns legată 
de transporturi (de exemplu automobilele, aviația, sectorul feroviar, spațiul, sistemele de 
transport) ocupă încă o poziție de lider mondial și reprezintă o proporție importantă a 
potențialului nostru economic.

Un alt element determinant ce caracterizează eficiența rețelelor de transport este contribuția 
lor la competitivitate. Încă în 1993, Jacques Delors, președintele Comisiei Europene, estima în 
Cartea albă a creșterii economice, a competitivității și a ocupării forței de muncă (Le Livre 
Blanc sur la Croissance, la Compétitivité et l'Emploi1) că, pentru a crea 15 milioane de locuri 
de muncă și pentru a relansa creșterea economică, nevoile în ceea ce privește rețelele de 
transport se ridicau la 220 de miliarde de ECU2 până în 2000, dintre care 82 de miliarde 
pentru proiectele prioritare.

Cu douăzeci de ani mai târziu, într-o situație de criză economică similară, Comisia propune 
pentru sectorul transporturilor cu 50 de miliarde mai puțin (31,7 miliarde de euro) în contextul 
unei Uniuni în care numărul statelor membre și nevoile au crescut considerabil.

Raportorii consideră că suma ideală care ar putea materializa efectul de levier așteptat în 
domeniul transporturilor ar trebui să reprezinte cel puțin 10% din nevoile estimate (500 de 
miliarde de euro pentru TEN-T până în 2010).
Pentru a face față insuficienței de resurse, Comisia propune ca mecanismul Conectarea 
Europei să se axeze clar pe proiectele ajunse într-o fază de maturitate suficientă pentru a fi 
finanțate în cursul următorului cadru financiar multianual, care au o înaltă valoare adăugată 
europeană și tratează aspecte orizontale sau forme sustenabile de transport precum căile 
feroviare sau căile navigabile interioare. O listă prezentată în anexă identifică deja un număr 
limitat de proiecte potențiale, în special sub formă de coridoare, care urmează să fie finanțate 
de 85% din fondurile disponibile pentru MCE. Totuși, elementul competitiv din cererile de 
propuneri va fi păstrat, deoarece fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru finanțarea 
tuturor proiectelor menționate în anexă.

Raportorii salută introducerea abordării bazate pe coridoare, ceea ce reprezintă o îmbunătățire 
semnificativă față de guvernanța celor 30 de proiecte prioritare din programul TEN-T actual, 
care au fost selectate în 2004 din cauza importanței lor sporite pentru obiectivele legate de 
fluxurile de transport transnaționale, de coeziune și de dezvoltarea durabilă. În faza actuală și 
ca punct de plecare, raportorii ar dori să se limiteze la cele zece coridoare identificate în 
prealabil și la alte secțiuni propuse de Comisie și să propună doar o mică modificare a 
priorităților orizontale, adăugând „autostrăzile maritime”, astfel încât acest concept să se afle 
și în continuare în rândul priorităților din cadrul TEN-T, precum și din cadrul serviciilor STI 
maritime. 
În plus, dacă Consiliul convine să reducă semnificativ pachetul financiar, ar trebui efectuată o 
revizuire profundă a listei proiectelor de transport identificate în prealabil, prezentată în partea 
I a anexei.

În final, utilizarea unei părți din Fondul de coeziune pentru mecanismul de interconectare în 

                                               
1 COM (93)700.
2 1 ECU= 1Euro la cursul de la 1 ianuarie 1999.
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Europa în domeniul transporturilor ar trebui percepută ca o oportunitate pentru țările vizate. 
Acest lucru le va permite să realizeze o conexiune mai bună la marile rețele europene, 
întărindu-le astfel competitivitatea și aprofundându-le integrarea în Uniunea Europeană. 
Luarea în considerare a situației specifice a acestor țări, atât în ceea ce privește aspectele 
financiare, cât și cele operaționale, este totuși necesară, în special în ceea ce privește 
principiul „folosește-le sau pierde-le” (use it or lose it). Prin compensarea anumitor 
handicapuri legate de capacitatea administrativă, asistența tehnică destinată să sprijine 
dezvoltarea de proiecte în țările care beneficiază de Fondul de coeziune ar trebui să le permită 
să beneficieze din plin de MCE.

II - În domeniul energiei

Dezvoltarea infrastructurilor determină o serie de provocări de importanță vitală pentru 
Uniunea Europeană în următorii ani:

- in(ter)dependența și solidaritatea în domeniul aprovizionării Uniunii cu energie 
(securitatea, stabilitatea);

- realizarea de rețele inteligente și mai performante, econome în energie;
- dezvoltarea de rețele noi pentru forme de energie regenerabile, precum și conectarea 

lor la rețelele clasice.

În sectorul energiei, se estimează că deficitul de investiții, care depășește 200 de miliarde de 
euro, și întârzierea finalizării pieței interne constituie principalele obstacole ce trebuie 
depășite pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Prin urmare, raportorii consideră că realizarea unui efect de levier maxim pentru fiecare euro 
investit în infrastructura energetică conferă MCE o valoare maximă. În acest sens, utilizarea 
pe larg a instrumentelor financiare va oferi și avantaje suplimentare pentru majorarea și 
atragerea finanțării private prin intermediul instrumentelor de piață, a căror utilizare 
reprezintă o condiție necesară pentru dezvoltarea infrastructurii în perioade de dificultăți 
financiare. 

Granturile pot și trebuie să fie utilizate în ultimă instanță pentru proiectele prioritare care nu 
au viabilitate comercială dar produc importante efecte pozitive, fără a denatura piața 
energetică aflată încă în curs de dezvoltare și fără a crea o concurență artificială cu resursele 
private. 

MCE va funcționa ca mijloc de legătură între nevoia de a avea o infrastructură nouă și 
modernă și obiectivele energetice și climatice stabilite pentru 2020, cu condiția ca prioritățile 
să fie respectate pe tot parcursul fazei de punere în practică a mecanismului Conectarea 
Europei.

III - În domeniul telecomunicațiilor  

Realizarea rețelelor de bandă largă în funcție de cerere trebuie să reprezinte elementul 
strategic pentru finalizarea pieței unice în domeniul tehnologiilor informației și comunicației 
și pentru realizarea obiectivelor din agenda digitală.

Prin urmare, ar trebui să se acorde prioritate creării unei infrastructuri europene pentru 
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serviciile digitale: conexiuni transeuropene magistrale de mare viteză pentru administrațiile 
publice, prestarea transfrontalieră de servicii de e-guvernare (de exemplu, servicii 
transfrontaliere de e-achiziții , e-justiție, e-sănătate), asigurarea accesului la informațiile din 
sectorul public, inclusiv la resurse digitale legate de patrimoniul european, la serviciul data.eu 
și la resursele multilingve, siguranța și securitatea (utilizarea internetului în condiții de 
siguranță mai bune și infrastructuri pentru serviciile de importanță critică), precum și servicii 
legate de energia inteligentă. 

Raportorii consideră că instrumentele financiare ar trebui să reprezinte singurul mecanism de 
realizare a rețelei de bandă largă în cadrul MCE. Instrumentele financiare au într-adevăr multe 
avantaje comparativ cu granturile, inclusiv un efect de levier mult mai puternic și, deci, 
capacitatea de a include mai multe gospodării cu același buget. Odată aprobate, programele de 
sprijin public trebuie să se axeze pe crearea de efecte secundare pozitive precum dezvoltarea 
economiei locale/rurale, îmbunătățirea competitivității și crearea de locuri de muncă.

IV - Sinergiile

În sfârșit, raportorii salută propunerea Comisiei privind crearea unui singur instrument care să 
cuprindă cele trei sectoare, deoarece acest lucru va reduce cheltuielile administrative legate de 
gestionarea programului. Raportorii consideră, totuși, că ar trebui stimulată mai puternic 
crearea de posibile sinergii între sectoarele energetic, al transporturilor și al 
telecomunicațiilor. Pentru a stimula mai mult promotorii de proiecte în sensul dezvoltării unor 
acțiuni care să comporte posibile sinergii între cele trei sectoare, raportorii propun să se 
introducă formulări mai concrete legate de sinergii și, în special, de criteriile de eligibilitate, 
de cotele de cofinanțare, de guvernare și de normele financiare. În partea IV a anexei este 
prezentată, cu titlu de propunere, o nouă listă care conține proiectele identificate în prealabil 
ce comportă potențiale sinergii. 

În final, raportorii consideră că MCE poate duce, prin intermediul unei gestiuni transparente, 
sinergetice, simplificate, centralizate și condiționate la realizarea unui nivel maxim al 
eficacității finanțării europene destinate marilor priorități politice ale Uniunii din domeniul 
transporturilor, al energiei și al TIC. 

Amendamentele propuse urmăresc nu atât să adauge noi elemente, cât să clarifice textul, 
deoarece raportorii consideră că regulamentul referitor la MCE trebuie să fie concis.

În cadrul negocierilor privind următorul cadru financiar multianual, raportorii vor avea grijă 
înainte de toate ca acestui mecanism să i se acordă mijloace bugetare și operaționale 
semnificative. Reducerea acestor mijloace va lipsi mecanismul de conținut și va compromite 
grav politicile de creștere economică și de competitivitate ale Uniunii.


