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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

MCE reprezintă principalul instrument al UE destinat finanțării proiectelor care privesc 
rețeaua primară și care au cea mai mare valoare adăugată europeană prin crearea legăturilor 
transfrontaliere care lipsesc, soluționarea blocajelor principale și asigurarea nodurilor 
multimodale. MCE va aduce beneficii tuturor statelor membre, oferindu-le acces egal la piața 
internă și accelerând dezvoltarea infrastructurilor de care are nevoie UE. 

În ceea ce privește cele 10 miliarde de euro transferate de la Fondul de coeziune și alocate în 
cadrul MCE proiectelor ce au ca obiect infrastructura de transport, exclusiv pentru statele 
membre care beneficiază de Fondul de coeziune, acestea din urmă și-au exprimat unele 
rezerve sau chiar s-au opus. Cu toate acestea, fondurile alocate țărilor care beneficiază de 
Fondul de coeziune ar trebui utilizate în mod punctual, întrucât, în cazul în care nu sunt 
utilizate, vor fi realocate Fondului de coeziune și, prin urmare, se vor pierde. Parlamentul 
European, în calitate de colegislator, are obligația de a lucra asupra propunerii Comisiei și de 
a aduce textului clarificările necesare pentru a asigura sprijinul din partea tuturor statelor 
membre în vederea obținerii unei propuneri îmbunătățite, cu valoare adăugată europeană. În 
această privință, raportorul pentru aviz consideră că următoarele clarificări ar trebui aduse 
textului:

Suma de 10 miliarde de euro din Fondul de coeziune nu ar trebui luată în calcul la 
stabilirea plafonului de 2,5 % din PIB 

Suma de 10 miliarde de euro transferată din Fondul de coeziune nu ar trebui luată în calcul la 
aplicarea metodologiei de plafonare la 2,5% din PIB propusă în CFM. În principiu, nu are 
sens ca plafonarea să afecteze un instrument cu gestionare centralizată, precum MCE. 
Majoritatea proiectelor care urmează să fie finanțate sunt proiecte transfrontaliere, iar 
plafonarea ar putea conduce la un tratament inegal pentru cele două părți la proiect. În plus, 
acest lucru introduce, în cazul statelor membre care beneficiază de Fondul de coeziune, un 
element de tratament inegal între cele 21,7 miliarde de euro și cele 10 miliarde de euro,
deoarece în timpul implementării de proiecte bazate pe concurență, un astfel de plafon, 
precum pachetele de țară fixe, nu poate fi respectat.

O concentrare mai solidă pe proiecte transfrontaliere din regiunile de frontieră 

În numeroase zone de frontieră, actuala infrastructură încă reflectă principii naționale limitate 
(nefiind o prioritate electorală pentru statele membre care preferă investiții în infrastructura 
din zonele centrale, deși aceasta este esențială pentru a beneficia de procesul de integrare 
europeană și de piața internă), respectivele regiuni suferind din cauza poziției lor periferice. 
Într-adevăr, majoritatea proiectelor prioritare privesc proiecte de infrastructură transnațională, 
dar adesea proiectele din secțiunile transfrontaliere sunt finalizate în ultimul moment sau nu 
sunt finalizate deloc. Dintr-un total de 30 de proiecte prioritare ale TEN-T, până acum doar 26 
au drept obiect lucrări în regiuni de frontieră sau au o dimensiune transfrontalieră, dar în toate 
aceste proiecte investițiile în regiunea de frontieră au fost realizate la final. 

Ar trebui stabilite sinergii puternice între MCE și Fondurile de coeziune 
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În ceea ce privește proiectele transfrontaliere de infrastructură, ar trebui create sinergii și cu 
programele de cooperare teritorială finanțate de Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) și de Fondul de coeziune. Proiectele transfrontaliere de infrastructură, cuprinse în 
programele de creștere economică și de creare de locuri de muncă ale regiunilor mai bogate, 
ar trebui să fie, de asemenea, eligibile în mod explicit în cadrul FEDER.

În unele cazuri, MCE ar trebui să asigure sprijin pentru rețeaua globală 

În plus, MCE ar trebui să fie accesibil pentru proiecte de infrastructură vizând rețeaua globală, 
cu un plafon de 5 %, în special pentru proiecte implementate în regiuni transfrontaliere.  

Un mecanism de conectare „mai aprofundat” pentru consolidarea investițiilor în 
infrastructura de bază

Țările care întâmpină dificultăți financiare cunosc cea mai puternică dependență de investițiile 
în infrastructură, deoarece acestea stimulează creșterea economică și generează locuri de 
muncă. Prin urmare, statele membre cu dificultăți financiare ar trebui, la cerere, să poată 
utiliza resursele provenite din fluxuri de lichidități rectificate sau recuperate în cadrul MCE 
și / sau al pachetelor naționale ale acestora pentru proiecte de infrastructură. Respectivele 
sume ar trebui să fie gestionate în mod centralizat de Comisie în cadrul unui program privind 
competitivitatea și creșterea. Acest lucru ar trebui să încurajeze investițiile în proiecte de 
infrastructură naționale și transnaționale și, prin urmare, să contribuie la o valoare adăugată 
europeană.

Nu în cele din urmă, merită subliniat că este necesară o viziune la nivelul întregii UE a unui 
coridor pe distanță lungă, care să depășească frontierele naționale pentru a identifica 
obstacolele (tehnice, administrative și de infrastructură) care se află în calea unui transport 
fluid, interoperabil și intermodal și pentru a le elimina. Aceste obstacole nu numai că au 
efecte negative puternice asupra concurenței din Europa prin majorarea costurilor și scăderea 
fiabilității lanțului logistic, dar ele afectează în mod asimetric țările mai periferice, în 
defavoarea coeziunii teritoriale din UE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 172,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 172, 174 și 349,
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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) O piață unică perfect funcțională 
depinde de infrastructura modernă, 
integrată și de înaltă performanță care 
leagă Europa și regiunile sale, în special în 
domeniul transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor. Aceste conexiuni care 
stimulează creșterea ar oferi un acces mai 
bun la piața internă, contribuind astfel la o 
economie de piață mai competitivă, în 
acord cu obiectivele și țintele Strategiei 
Europa 2020.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Măsurile și acțiunile de promovare a unei societăți cu emisii reduse de carbon nu ar trebui să 
constituie o cauză pentru accentuarea izolării regiunilor care sunt deja îndepărtate față de 
economia internă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Ar trebui să se realizeze sinergii 
puternice între instrumentele de finanțare 
ale MCE și FEDER pentru a finanța 
infrastructura din regiunile 
transfrontaliere din cadrul rețelei globale.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pe baza unei analize a planurile 
privind infrastructura de transporturi ale 
statelor membre, Comisia estimează că 
nevoile investiționale din domeniul 
transporturilor se ridică la [500]  de 
miliarde EUR la nivelul întregii rețele 
TEN-T pentru perioada 2014-2020, din 
care se estimează că [250]  de miliarde 
EUR vor trebui investiți în rețeaua primară 
a TEN-T. Date fiind resursele disponibile 
la nivelul Uniunii, este nevoie de 
concentrarea pe proiectele care oferă 
valoarea europeană cea mai ridicată, pentru 
obținerea impactului dorit. Prin urmare, 
sprijinul trebuie să se concentreze pe 
rețeaua primară (în particular pe 
coridoarele rețelei primare), fără a exclude 
sprijinul pentru rețeaua globală, care ar 
putea contribui efectiv la creșterea  
coeziunii sociale și teritoriale și la 
îmbunătățirea accesibilității în Uniune, 
precum 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).

Justificare

Sprijinul acordat în temeiul MCE ar trebui să se axeze pe rețeaua primară, însă nu ar trebui 
să excludă complet sprijinul pentru rețeaua globală în situațiile în care proiectele oferă 
valoare europeană adăugată, în special în zone precum regiunile ultraperiferice, care fac 
obiectul rețelei globale, potrivit dispozițiilor articolelor 355 și 375 din TFUE, pentru a 
preveni accentuarea izolării acestora. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Experiența aferentă cadrului financiar 
actual arată că unele 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 ([XXX]
miliarde EUR) ar trebui transferată pentru 

finanțarea proiectelor de transporturi 
aparținând rețelei primare de transporturi 
din statele membre eligibile pentru Fondul 
de coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Până 
la 31 decembrie 2016, selecția proiectelor 
eligibile pentru finanțare ar trebui să 
respecte alocările naționale din cadrul 
Fondului de coeziune. Începând cu 1 
ianuarie 2017, resursele care nu au fost 
încă alocate unui proiect de 
infrastructură în domeniul transporturilor 
ar trebui puse la dispoziția tuturor statelor 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune, în conformitate cu prezentul 
regulament. Ar trebui să se acorde 
prioritate în măsura cea mai mare 
proiectelor care respectă alocările 
naționale din cadrul Fondului de 
coeziune. Comisia ar trebui să sprijine 
statele membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune la elaborarea și implementarea 
valorii adăugate europene menționate în 
anexa din prezentul regulament.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)



AD\915841RO.doc 9/36 PE491.329v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Capacitatea instituțională și 
administrativă constituie o cerință 
esențială pentru o realizare eficientă a 
obiectivelor mecanismului Conectarea 
Europei. Comisia ar trebui să se asigure 
că acestea sunt întotdeauna disponibile la 
un nivel suficient pentru a stabili și pune 
în aplicare proiecte și, oricând este 
necesar, ar trebui să pună la dispoziția 
statului membru în cauză mijloacele 
adecvate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Mecanismul Conectarea Europei 
trebuie să propună instrumente financiare 
pentru promovarea unei participări 

(37) Mecanismul Conectarea Europei 
trebuie să propună instrumente financiare 
pentru promovarea unei participări 
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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”).

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. Autoritățile de 
gestiune responsabile ar trebui să creeze 
stimulentele necesare pentru atragerea 
investitorilor privați. Concepția acestor 
instrumente ar trebui 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”).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor 
generale pentru acordarea asistenței 
financiare comunitare în domeniul rețelelor 
transeuropene de transport și energetice.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) „rețea globală” înseamnă o rețea de 
transport la nivelul întregii Europe, astfel 
cum se prevede în capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
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[Orientările TEN-T], care asigură accesul 
la piața internă și interconectivitatea cu 
toate regiunile Uniunii, inclusiv cu 
regiunile îndepărtate, ultraperiferice și 
foarte slab populate, consolidând, astfel, 
coeziunea economică, socială și teritorială 
dintre statele membre, din interiorul 
statelor membre și dintre statele membre 
și țările terțe.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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 și în colaborare cu 
alte resurse financiare;

(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 contribuie la atingerea obiectivelor  
Uniunii 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.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să creeze legăturile care lipsesc și să 
înlăture blocajele, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere.

Justificare

Regiunile de frontieră suferă din cauza poziției lor periferice și, prin urmare, depind într-o 
măsură deosebit de mare de legăturile cu rețeaua de transport a UE. Proiectele de 
infrastructură care vizează construirea legăturilor care lipsesc și care înlătură blocajele ar 
trebui încurajate în regiunile de frontieră care fac legătura cu cele ale rețelei primare, 
garantându-se astfel un acces mai bun la piața internă.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă obiectivele generale stabilite la 
articolul 3, mecanismul Conectarea 
Europei trebuie să contribuie la 

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

specifice fiecărui sector:

(a) În domeniul transporturilor, 
mecanismul Conectarea Europei sprijină 
proiectele de interes comun care urmăresc 
obiectivele enunțate mai jos, conform 
precizărilor suplimentare de la articolul 4 
din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T).

(a) În domeniul transporturilor, 
mecanismul Conectarea Europei sprijină 
proiectele de interes comun care urmăresc 
obiectivele enunțate mai jos, conform 
precizărilor suplimentare de la articolul 4 
din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T).

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

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților, prin utilizarea cotelor și 
a nivelurilor de cofinanțare astfel cum 
sunt menționate la articolul 10 din 
prezentul regulament și luând în 
considerare regiunile defavorizate din 
punct de vedere geografic. Îndeplinirea 
acestui obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni interne și
transfrontaliere noi și ameliorate și de 
blocaje ale rutelor de transport în cazul 
cărora MCE a avut un efect pozitiv;

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

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

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

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

(iv) pregătirea pentru fluxurile de 
transport viitoare.

(b) În domeniul energiei, mecanismul 
Conectarea Europei sprijină proiectele de 
interes comun care urmăresc obiectivele 
enunțate mai jos, conform precizărilor din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012.

(b) În domeniul energiei, mecanismul 
Conectarea Europei sprijină proiectele de 
interes comun care urmăresc obiectivele 
enunțate mai jos, conform precizărilor din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012.

(i) promovarea continuării integrării pieței 
interne de energie și interoperabilitatea 

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

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

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

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

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

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

(c) În domeniul rețelelor de 
telecomunicații, mecanismul Conectarea 
Europei prevede acțiuni care să sprijine 
proiectele de interes comun urmărind 
obiectivele enunțate mai jos, conform 
precizărilor din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (Orientările INFSO).

(c) În domeniul rețelelor de 
telecomunicații, mecanismul Conectarea 
Europei prevede acțiuni care să sprijine 
proiectele de interes comun urmărind 
obiectivele enunțate mai jos, conform 
precizărilor din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (Orientările INFSO).

(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 

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
în și între toate regiunile UE, precum și în 
zonele rurale, 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 
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100 Mbps; largă mai rapide de 100 Mbps;

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

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

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5

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 EUR. Suma respectivă se 
distribuie între sectoarele menționate la 

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Conectarea 
Europei pentru perioada 2014-2020 este de
[XXX] EUR. Suma respectivă se distribuie 
între sectoarele menționate la articolul 3, 
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articolul 3, după cum urmează: 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: [XXX] EUR, din
care [XXX] EUR se pun la dispoziție din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în 
acord cu prezentul regulament, cu 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 [RDC] și 
cu Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 
[Fondul de coeziune], doar în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune pentru 
proiectele enumerate în anexa 1, și cu 
respectarea deplină a alocărilor naționale 
din cadrul Fondului de coeziune până la 
31 decembrie 2016;

(b) energie: 9 121 000 000 EUR; (b) energie: [XXX] EUR ;
(c) telecomunicații: 9 185 000 000 EUR; (c) telecomunicații: [XXX] EUR .
(2) Pachetul financiar al mecanismului 
Conectarea Europei poate acoperi 
cheltuielile aferente acțiunilor de sprijinire 
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.

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

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.

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.

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
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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.

articolul 26 alineatul (1), Comisia poate 
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1) până la 
maximum 3 % pe sector, cu excepția celor
[XXX] EUR puși la dispoziție din Fondul 
de coeziune pentru finanțarea proiectelor 
din sectorul transporturilor din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Numai acțiunile care contribuie la 
proiectele de interes comun în conformitate 
cu Regulamentele (UE) nr. XXX/2012
(Orientările TEN-T), (UE) nr. XXX/2012
(Orientările TEN-E), (UE) nr. XXX/2012
(Orientările privind infrastructura 
energetică) și XXX/2012 (Orientările 
INFSO), precum și acțiunile de sprijinire a 
programelor sunt eligibile pentru sprijin 
sub formă de ajutor financiar din partea UE 
constând în granturi, instrumente financiare 
și achiziții

(1) Numai acțiunile care contribuie la 
proiectele de interes comun în conformitate 
cu Regulamentele (UE) nr. XXX/2012
(Orientările TEN-T), (UE) nr. XXX/2012
(Orientările TEN-E), (UE) nr. XXX/2012
(Orientările privind infrastructura 
energetică) și XXX/2012 (Orientările 
INFSO), precum și acțiunile de sprijinire a 
programelor sunt eligibile pentru sprijin 
sub formă de ajutor financiar din partea UE 
constând în granturi, instrumente financiare 
și achiziții

(2) În domeniul transporturilor, numai 
acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012
(Orientările TEN-T) și acțiunile de 
sprijinire a programelor sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin sub formă de 
ajutor financiar din partea Uniunii constând 
în achiziții și instrumente financiare în 
temeiul prezentului regulament. În materie 
de granturi, numai următoarele acțiuni sunt 
eligibile pentru primirea de ajutor financiar 
din partea Uniunii în temeiul prezentului 
regulament:

(2) În domeniul transporturilor, numai 
acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012
(Orientările TEN-T) și acțiunile de 
sprijinire a programelor sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin sub formă de 
ajutor financiar din partea Uniunii constând 
în achiziții și instrumente financiare în 
temeiul prezentului regulament. În materie 
de granturi, numai următoarele acțiuni sunt 
eligibile pentru primirea de ajutor financiar 
din partea Uniunii în temeiul prezentului 
regulament:

(a) acțiuni de implementare a rețelei 
primare în conformitate cu Capitolul III din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012

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

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

(aa) acțiuni de implementare a rețelei 
globale în conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T] atunci când aceste 
acțiuni contribuie la facilitarea fluxurilor 
de trafic transfrontalier sau la eliminarea 
blocajelor și, de asemenea, la dezvoltarea 
rețelei primare, la asigurarea 
interconectării dintre regiuni, inclusiv  
regiunile cele mai îndepărtate și 
ultraperiferice, până la un plafon de 5% 
din pachetul financiar alocat sectorului 
transporturilor, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din prezentul regulament.

(b) studii pentru proiecte de interes comun, 
astfel cum sunt acestea definite la articolul 
8 alineatul (1) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T);

(b) studii pentru proiecte de interes comun, 
astfel cum sunt acestea definite la articolul 
8 alineatul (1) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T);

(c) acțiuni de sprijin pentru proiecte de 
interes comun, astfel cum sunt acestea 
definite la articolul 8 alineatul (1) literele
(a) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (Orientările TEN-T);

(c) acțiuni de sprijin pentru proiecte de 
interes comun, astfel cum sunt acestea 
definite la articolul 8 alineatul (1) literele
(a) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (Orientările TEN-T);

(d) acțiuni de sprijinire a sistemelor de 
management al traficului în conformitate 
cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 
XXX/2012 (Orientările TEN-T);

(d) acțiuni de sprijinire a sistemelor de 
management al traficului în conformitate 
cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 
XXX/2012 (Orientările TEN-T);

(e) acțiuni de sprijinire a sistemelor de 
transport de marfă în conformitate cu 
articolul 38 din Regulamentul XXX/2012
(Orientările TEN-T);

(e) acțiuni de sprijinire a sistemelor de 
transport de marfă în conformitate cu 
articolul 38 din Regulamentul XXX/2012
(Orientările TEN-T);

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

f) acțiuni ce vizează reducerea zgomotului 
provocat de transportul pe căi ferate, 
inclusiv prin modernizarea materialului 
rulant existent;

(g) acțiuni de sprijinire a programelor. (g) acțiuni de sprijinire a programelor;

(ga) acțiuni de sprijinire a noilor 
tehnologii și a inovării pentru toate 
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modurile de transport.
Acțiunile din domeniul transporturilor care 
presupun un tronson transfrontalier sau o 
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.

Acțiunile din domeniul transporturilor care 
presupun un tronson transfrontalier sau o 
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. Comisia oferă asistență 
pentru realizarea acordului și raportează 
în fiecare an Parlamentului cu privire la 
cazurile în care sunt întâmpinate 
probleme, precum și cu privire la natura 
dificultăților. 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.

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.

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.

(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. 
XXXX/2012 (Orientări privind 
infrastructura energetică).

(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. 
XXXX/2012 (Orientări privind 
infrastructura energetică).

(4) Toate acțiunile din domeniul 
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.

(4) Toate acțiunile din domeniul 
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.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Granturile acordate în temeiul 
prezentului regulament pot avea oricare din 
formele prevăzute la articolul XXX din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 (noul 
Regulament financiar).

(1) Granturile acordate în temeiul 
prezentului regulament pot avea oricare din 
formele prevăzute la articolul XXX din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 (noul 
Regulament financiar).

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

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

(2) Cheltuielile pot fi eligibile de la data la 
care este depusă o cerere de asistență. 
[Cheltuielile aferente acțiunilor rezultate 
din proiecte incluse în primul program 
multianual pot fi eligibile de la 1 ianuarie 
2014].

(2) Cheltuielile pot fi eligibile de la data la 
care este depusă o cerere de asistență. 
[Cheltuielile aferente acțiunilor rezultate 
din proiecte incluse în primul program 
multianual pot fi eligibile de la 1 ianuarie 
2014].

(3) Numai cheltuielile contractate într-un 
stat membru pot fi eligibile, cu excepția 
cazurilor în care un proiect de interes 
comun implică teritoriul unor țări terțe și a 
cazurilor în care acțiunea este 
indispensabilă pentru îndeplinirea 
obiectivelor proiectului respectiv.

(3) Numai cheltuielile contractate într-un 
stat membru pot fi eligibile, cu excepția 
cazurilor în care un proiect de interes 
comun implică teritoriul unor țări terțe și a 
cazurilor în care acțiunea este 
indispensabilă pentru îndeplinirea 
obiectivelor proiectului respectiv.

(4) Costul echipamentelor și al 
infrastructurii care este considerat de către 
beneficiar cheltuieli de capital poate fi 
eligibil în proporție de până la 100 %.

(4) Costul echipamentelor și al 
infrastructurii care este considerat de către 
beneficiar cheltuieli de capital poate fi 
eligibil în proporție de până la 100 %.

(5) Cheltuielile aferente studiilor de mediu 
privind protecția mediului și respectarea 
acquis-ului Uniunii pot fi eligibile.

(5) Cheltuielile aferente studiilor de mediu 
privind protecția mediului și respectarea 
acquis-ului Uniunii pot fi eligibile.

(6) Cheltuielile aferente cumpărării de 
teren nu reprezintă costuri eligibile.

(6) Cheltuielile aferente cumpărării de 
teren neconstruit nu reprezintă costuri 
eligibile.

(7) TVA nu este un cost eligibil. (7) TVA-ul nerecuperabil este un cost 
eligibil.

(8) Normele privind eligibilitatea costurilor 
contractate de beneficiari se aplică, cu 

(8) Normele privind eligibilitatea costurilor 
contractate de beneficiari se aplică, cu 
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modificările corespunzătoare, costurilor 
contractate de organismele de 
implementare.

modificările corespunzătoare, costurilor 
contractate de organismele de 
implementare.

(8a) Asistența tehnică și administrativă se 
consideră cost eligibil.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerile pot fi depuse de unul sau 
mai multe state membre, organizații 
internaționale, întreprinderi comune sau 
întreprinderi sau organisme publice sau 
private stabilite într-un stat membru.

(1) Propunerile pot fi depuse de unul sau 
mai multe state membre, organizații 
internaționale, întreprinderi comune, 
precum GECT, sau întreprinderi sau 
organisme publice sau private stabilite într-
un stat membru.

Justificare

Gruparea europeană de cooperare teritorială este un instrument unic la nivelul UE, care 
poate conceptualiza și elabora strategii locale, reprezintă autoritatea administrativă în 
cadrul unor programe complexe care combină surse diferite de finanțare și pune în aplicare 
proiecte sau programe. GECT permite reducerea costurilor administrative și a complexității, 
cu o valoare adăugată suplimentară în situații transfrontaliere.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la 
articolul XXX din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (noul Regulament Financiar), 
propunerile sunt selectate prin cereri de 
propuneri bazate pe programele de lucru 
menționate la articolul 17.

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la 
articolul XXX din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (noul Regulament Financiar), 
propunerile sunt selectate prin cereri de 
propuneri bazate pe programele de lucru 
menționate la articolul 17.

(2) În domeniul transporturilor: (2) În domeniul transporturilor:

(a) în ceea ce privește granturile pentru 
studii, cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 

(a) în ceea ce privește granturile pentru 
studii, cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
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50% din costurile eligibile; 50% din costurile eligibile;
(b) în ceea ce privește granturile pentru 
lucrări:

(b) în ceea ce privește granturile pentru 
lucrări:

(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 este de cel puțin 20% și nu 
depășește 30% din costurile eligibile; rata 
finanțării este majorată la 30 % pentru 
acțiunile care au ca obiect eliminarea 
blocajelor; rata finanțării este majorată la 
40 % pentru acțiunile care au ca obiect 
tronsoanele transfrontaliere; 25 % din 
finanțarea acordată în temeiul MCE se 
alocă pentru programe ce vizează 
punctele de trecere a frontierei;

(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, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent și facilitarea 
modernizării acestuia, precum și 
dezvoltarea de porturi, luând în 
considerare regiunile defavorizate din 
punct de vedere geografic, precum și 
acțiuni de sprijinire a noilor tehnologii și 
a inovării pentru toate modurile de 
transport: cuantumul ajutorului financiar 
din partea Uniunii nu trebuie să depășească 
20 % din costurile eligibile.

(c) în ceea ce privește granturile pentru 
sistemele și serviciile de management al 
traficului:

(c) în ceea ce privește granturile pentru 
sistemele și serviciile de management al 
traficului:

(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) și sistemele de 
informare fluvială: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 50% din costurile eligibile;

(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, 
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.
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(3) În domeniul energiei: (3) În domeniul energiei:
(a) cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
50 % din costul studiilor și/sau al 
lucrărilor;

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

(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) 
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 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) 
oferă un grad înalt de securitate a 
aprovizionării la nivel regional sau la 
nivelul Uniunii, consolidează solidaritatea 
Uniunii sau cuprind soluții extrem de 
inovatoare.

(4) În domeniul telecomunicațiilor: (4) În domeniul telecomunicațiilor:
(a) acțiuni în domeniul rețelelor de bandă 
largă: cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
50% din costurile eligibile;

(a) acțiuni în domeniul rețelelor de bandă 
largă: cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
50% din costurile eligibile;

(b) acțiuni în domeniul serviciilor generice: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 75 % din 
costurile eligibile;

(b) acțiuni în domeniul serviciilor generice: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 75 % din 
costurile eligibile;

(c) platformele serviciilor de bază trebuie 
să fie în general finanțate prin achiziții. În 
cazuri excepționale, acestea pot fi finanțate 
printr-un grant care să acopere până la 
100 % costurile eligibile, fără a se aduce 
atingere principiului cofinanțării; 

(c) platformele serviciilor de bază trebuie 
să fie în general finanțate prin achiziții. În 
cazuri excepționale, acestea pot fi finanțate 
printr-un grant care să acopere până la 
100 % costurile eligibile, fără a se aduce 
atingere principiului cofinanțării; 

(d) acțiunile de sprijinire a programelor, 
inclusiv cartografierea infrastructurii, 
înfrățirea și asistența tehnică: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 75 % din costurile 
eligibile.

(d) acțiunile de sprijinire a programelor, 
inclusiv cartografierea infrastructurii, 
înfrățirea și asistența tehnică: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 75 % din costurile 
eligibile.

(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 

(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 
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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.

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.

(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 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.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește suma de 
10 000 000 000 transferată din Fondul de 
coeziune (articolul XXX din Regulamentul 
XXX) pentru a fi cheltuită în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune, trebuie lansate cereri 
specifice pentru proiecte de implementare a 
rețelei primare exclusiv în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune.

(1) În ceea ce privește suma de [XXX]
EUR transferată din Fondul de coeziune 
(articolul XXX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune, trebuie lansate cereri specifice 
pentru proiecte de implementare a rețelei 
primare exclusiv în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul 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.

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice, cu obiectivul de a elimina 
obstacolele din calea mobilității. Selecția 
proiectelor eligibile se face pe baza unui 
nivel suficient al maturității, calității și 
valorii adăugate UE al acestora, în 
conformitate cu obiectivele și criteriile 
menționate în prezentul regulament și 
respectând alocările naționale din cadrul 
Fondului de coeziune până la 31 
decembrie 2016. Începând 
cu 1 ianuarie 2017, resursele transferate 
mecanismului Conectarea Europei care 
nu au fost alocate unui proiect de 
infrastructură în domeniul transporturilor 
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sunt puse la dispoziția tuturor statelor 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune, în vederea finanțării proiectelor 
de infrastructură în domeniul 
transporturilor, în temeiul prezentului 
regulament. Cu toate acestea, ar trebui să 
se acorde prioritate în măsură cea mai 
mare proiectelor care respectă alocările 
naționale din cadrul Fondului de 
coeziune.

(3) Prin derogare de la articolul 10, în ceea 
ce privește suma de 10 000 000 000 EUR 
transferată din Fondul de coeziune 
(articolul XX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită de statele membre 
eligibile pentru finanțare din partea 
Fondului de coeziune, ratele maxime de 
finanțare sunt cele aplicabile Fondului de 
coeziune menționate la articolul 22 și 
articolul 110 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Regulamentul de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru afaceri maritime și 
pescuit care fac obiectul cadrului strategic 
comun și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006] pentru următoarele acțiuni:

(3) Prin derogare de la articolul 10, în ceea 
ce privește suma de [XXX] EUR 
transferată din Fondul de coeziune 
(articolul XX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită de statele membre 
eligibile pentru finanțare din partea 
Fondului de coeziune, ratele maxime de 
finanțare sunt cele aplicabile Fondului de 
coeziune menționate la articolul 22 și 
articolul 110 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Regulamentul de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru afaceri maritime și 
pescuit care fac obiectul cadrului strategic 
comun și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006] pentru următoarele acțiuni:

(a) în ceea ce privește granturile pentru 
studii;

(a) în ceea ce privește granturile pentru 
studii;

(b) în ceea ce privește granturile pentru 
lucrări:

(b) în ceea ce privește granturile pentru 
lucrări:

(i) căi ferate și căi navigabile interioare; (i) căi ferate și căi navigabile interioare;
(ii) acțiuni de sprijinire a tronsoanelor 
rutiere transfrontaliere;

(ii) acțiuni de sprijinire a tronsoanelor 
rutiere transfrontaliere;

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

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

(c) în ceea ce privește granturile pentru (c) în ceea ce privește granturile pentru 
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sistemele și serviciile de management al 
traficului:

sistemele și serviciile de management al 
traficului:

(i) Sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS);

(i) Sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS), serviciile de 
informații fluviale (RIS) și Sistemul 
comunitar de monitorizare și informare 
privind traficul navelor maritime 
(VTMIS);

(ii) sisteme de management al traficului (ii) sisteme de management al traficului;
(iii) autostrăzi maritime.
Pentru a sprijini statele membre eligibile 
pentru finanțare din Fondul de coeziune, 
care pot întâmpina dificultăți în 
desemnarea proiectelor care prezintă 
maturitate, calitate și valoare adăugată 
europeană la un nivel suficient, Comisia 
organizează apeluri suplimentare cel 
puțin anual. Pentru a asigura cel mai 
înalt nivel de absorbție a fondurilor 
transferate în toate statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune, se acordă o atenție specială 
acțiunilor de sprijinire a programelor, în 
temeiul mecanismului Conectarea 
Europei, destinate consolidării capacității 
instituționale, a eficienței administrațiilor 
publice și a serviciilor publice legate de 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
proiectelor menționate în anexa 1 la 
prezentul regulament.
(3a) Suma de [XXX] EUR transferată de 
la Fondul de coeziune nu este luată în 
calcul în metodologia de stabilire a 
plafonului de 2,5 % din PIB pentru țările 
care beneficiază de Fondul de coeziune.
(3b) Resursele din Fondul de coeziune 
utilizate pentru finanțarea proiectelor din 
sectorul transporturilor în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune nu sunt relevante pentru 
sistemul de valori limită din cadrul 
politicii de coeziune.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
(1) Statele membre cu dificultăți 
financiare care intră sub incidența 
dispozițiilor articolului 22 și ale 
articolului 100 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
(Regulamentul de stabilire a dispozițiilor 
comune) pot, la cerere, să utilizeze, pe 
lângă rata de cofinanțare mai mare de 
până la 10 % și în cadrul MCE1:
(i) resursele care provin din fluxurile de 
lichidități recuperate în cadrul MCE 
pentru proiecte de infrastructură;
(ii) resursele care provin din fluxurile de 
lichidități rectificate sau recuperate în 
cadrul pachetelor naționale pentru 
proiecte de infrastructură;
(iii) respectivele sume ar trebui să fie 
gestionate în mod centralizat de către 
Comisie în cadrul unui program privind 
competitivitatea și creșterea economică. 
Acest lucru încurajează investițiile în 
proiecte de infrastructură naționale și 
transnaționale și, prin urmare, contribuie 
la o valoare adăugată europeană.
_________________
1 Idem 3, articolul 11 alineatul (3).

Justificare

Statele membre cu dificultăți financiare depind în mod deosebit de infrastructură, întrucât 
aceasta stimulează ocuparea forței de muncă și creșterea economică. 

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în urma unei evaluări a evoluției 
proiectului, în special în cazul unor 
întârzieri majore ale implementării acțiunii.

(c) în urma unei evaluări a evoluției 
proiectului, în special în cazul unor 
întârzieri majore ale implementării acțiunii
care se datorează în mod direct 
beneficiarilor.

Amendamentul 26

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 de minimum trei luni.

Justificare

Un termen de minimum 3 luni ar trebui să acorde timp suficient pentru ca autoritățile 
naționale și locale să pregătească analize amănunțite și să prezinte observații importante cu 
privire la un anumit proiect înainte luării oricărei măsuri de către CE.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Instrumentele financiare trebuie să 
se urmărească unul sau mai multe 
obiective de politică specifice ale Uniunii, 
să funcționeze pe baze nediscriminatorii, 
să aibă un termen de finalizare clar, să 
respecte principiile bunei gestiuni 
financiare și să fie complementare 
instrumentelor tradiționale, cum ar fi 
granturile.
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Justificare

Folosirea instrumentelor financiare ar trebui reglementată în mod adecvat și ar trebui să se 
ofere garanții suficiente pentru a minimaliza riscul la adresa banilor publici și pentru a spori 
efectele de pârghie. 

Amendamentul 28

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 Comisiei la verificările 
la fața locului.

Statele membre realizează, în special 
pentru proiectele din domeniul 
transporturilor, energiei și 
telecomunicațiilor, 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.

Amendamentul 29

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.

În domeniul telecomunicațiilor, autoritățile 
naționale de reglementare trebuie, de 
asemenea, 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.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia ia măsurile adecvate pentru a 
se asigura că, atunci când acțiunile 
finanțate în temeiul prezentului regulament 
sunt puse în aplicare, interesele financiare 
ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de 
măsuri preventive împotriva fraudei, 
corupției și oricăror altor activități ilegale, 
prin verificări eficace, prin recuperarea 
sumelor plătite în mod necuvenit și, dacă 
este cazul, prin aplicarea de sancțiuni 
eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare.

(1) Comisia ia măsurile adecvate pentru a 
se asigura că, atunci când acțiunile 
finanțate în temeiul prezentului regulament 
sunt puse în aplicare, interesele financiare 
ale Uniunii sunt protejate, asigurându-se 
că costurile asociate infrastructurii de 
același tip din diferite state membre sunt 
echilibrate, luând în considerare prețurile 
locale, dar și prin aplicarea de măsuri 
preventive împotriva fraudei, corupției și 
oricăror altor activități ilegale, prin 
verificări eficace, prin recuperarea sumelor 
plătite în mod necuvenit și, dacă este cazul, 
prin aplicarea de sancțiuni eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare.

Justificare

Trebuie asigurată, pe cât posibil, omogenitatea costurilor proiectelor de infrastructură 
finanțate din fonduri UE în diferitele state membre, în funcție de costurile forței de muncă și 
ale materialelor locale.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet de 
coordonare a mecanismului. Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet de 
coordonare a mecanismului și de comitete 
stabilite pentru fiecare dintre cele trei 
sectoare ale instrumentului: transporturi, 
energie și infrastructură de 
telecomunicații. Acestea sunt comitete în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 

(3) Comitetul de coordonare 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. Comitetele fiecărui sector ajută 
Comisia să monitorizeze implementarea 
orientărilor corespunzătoare și participă 
la evaluarea acestora.

Amendamentul 33

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) Delegările de competențe menționate 
la articolul 20 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de trei ani de la …*. Comisia 
întocmește un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de trei ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit pe perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune unei 
astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni 
înainte de sfârșitul fiecărei perioade.
_________________
* OJ: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Actele delegate nu ar trebui să substituie competențele legislatorilor și, prin urmare, ar trebui 
incluse dispoziții care să permită o monitorizare periodică a competențelor executive ale 
Comisiei. 
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 20 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Perioada 
menționată se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 20 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Perioada 
menționată se prelungește cu trei luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Amendamentul 35

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 mijlocul anului 2017, 
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, inclusiv impactul 
asupra coeziunii economice, sociale și 
teritoriale. Aceasta trebuie să țină cont de 
rezultatele evaluării privind impactul pe 
termen lung al măsurilor anterioare.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – secțiunea a – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontiera BY – Varșovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hanovra –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool 

Frontiera BY – Varșovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hanovra –
Osnabrück – Rheine-
Twente/Mittellandkanal – Enschede –
Hengelo-Utrecht – Amsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Ape navigabile interioare: studiu de 
fezabilitate privind legătura dintre 
Mittellandcanal și Twentecanal

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – secțiunea a – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontiera BY – Varșovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hanovra –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool 

Frontiera BY – Varșovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hanovra –
Osnabrück – Aeroportul 
Münster/Osnabrück FMO – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Feroviar, aeroportuar: conexiunea cale 
ferată-aeroport Münster-Osnabrück

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – secțiunea a – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontiera BY – Varșovia – Poznań – Frontiera BY – Varșovia – Poznań –
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Frankfurt/Oder – Berlin – Hanovra –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool 

Frankfurt/Oder – Berlin – Hanovra –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Feroviar: modernizarea mai multor 
secțiuni (Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; în special 
Minden/Seelze - Hannover și trecătoarea 
Twente)

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – secțiunea a – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontiera BY – Varșovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hanovra –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool 

Frontiera BY – Varșovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hanovra –
Canalele din Germania de vest, 
Mittellandkanal – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Tronsoane identificate în prealabil: 
Canalele din Germania de vest, 
Mittellandkanal, Hanovra – Magdeburg –
Berlin
Mod: Căi navigabile interioare
Descriere/date: modernizare (de exemplu, 
ridicarea podurilor pentru a permite 
trecerea a trei straturi de containere), 
inclusiv prin realizarea de legături cu alte 
moduri de transport
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