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Amendamentul 25
Luís Paulo Alves

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,

Or. pt

Amendamentul 26
Victor Boștinaru

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, în special în domeniul 
transporturilor, al energiei și al 
telecomunicațiilor. Aceste conexiuni care 
stimulează creșterea ar oferi un acces mai 
bun la piața internă, contribuind astfel la o 
economie de piață mai competitivă, în 
acord cu obiectivele și țintele Strategiei 
Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 27
Nuno Teixeira
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Justificare

Importanța promovării integrării și dezvoltării tuturor regiunilor din Europa, în acord cu 
țintele Strategiei Europa 2020.

Amendamentul 28
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
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societate cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbări climatice și la 
dezastre.

societate cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbări climatice și la 
dezastre, fără a accentua izolarea 
anumitor regiuni europene, precum 
regiunile ultraperiferice și insulare.

Or. pt

Justificare

Măsurile și acțiunile de promovare a unei societăți 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 29
Riikka Manner

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. Comisia ar trebui să se asigure 
că acordurile internaționale și 
standardele aplicabile în cadrul pieței 
interne sunt aplicate în mod uniform 
tuturor statelor membre, fără a provoca 
denaturări ale concurenței, pentru a 
asigura succesul întreprinderilor 
europene în contextul concurenței 
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globale.

Or. fi

Amendamentul 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

ar trebui să fie conectate la rețelele 
feroviare de mărfuri și, în măsura 
posibilului, la sistemul de căi navigabile 
interioare, îndeosebi în vederea 
promovării schimburilor și a facilitării 
mobilității între regiuni;

Or. fr

Amendamentul 31
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a se putea integra pe piața 
internă și a-și promova dezvoltarea, 
regiunile ultraperiferice încă se confruntă 
cu necesitatea urgentă de a-și optimiza 
legăturile de transport, în special în 
domeniul transportului maritim de 
pasageri și de mărfuri și al legăturilor 
aeriene cu continentul european, precum 
și de a-și optimiza opțiunile energetice în 
calitate de sisteme energetice izolate.

Or. pt

Amendamentul 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

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 

(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 
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cerințele care trebuie îndeplinite de aceasta 
și măsuri de implementare a acesteia. În 
particular, orientările au în vedere 
finalizarea rețelei primare până în 2030.

transport, prevăd cerințele care trebuie 
îndeplinite de aceasta și măsuri de 
implementare a acesteia. În particular, 
orientările au în vedere finalizarea rețelei 
primare până în 2030, prin crearea unei 
noi infrastructuri, precum și prin 
reabilitarea și îmbunătățirea celei deja 
existente.

Or. en

Amendamentul 33
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Cele nouă coridoare feroviare de 
transport de mărfuri, cele șase coridoare 
ERTMS, coridoarele ecologice și cele zece 
coridoare din cadrul rețelei globale ar 
trebui să fie integrate într-un concept 
intermodal sustenabil;

Or. en

Amendamentul 34
Nuno Teixeira

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 

(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 
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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).

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 ar trebui să se 
concentreze pe rețeaua primară (în 
particular pe coridoarele rețelei primare), 
fără a exclude sprijinul pentru rețeaua 
globală și pe proiectele de interes comun 
din domeniul sistemelor de management al 
traficului (în special sistemele de 
management al traficului aerian rezultate 
din SESAR care necesită resurse bugetare 
ale Uniunii în valoare de 
circa 3 miliarde EUR).

Or. pt

Justificare

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

Amendamentul 35
Riikka Manner

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 

(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 
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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).

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 ar trebui 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). Proiectele pentru o 
rețea globală ar trebui să beneficieze de o 
finanțare comunitară suficientă, întrucât 
o astfel de rețea este modalitatea cea mai 
eficientă de a susține obiectivele Uniunii 
în ceea ce privește creșterea coeziunii 
sociale și teritoriale și îmbunătățirea 
accesului la regiuni pe întreg teritoriul 
Uniunii.

Or. fi

Amendamentul 36
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

Justificare

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

Amendamentul 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(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) 
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. Comisia ar trebui să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea unei 
rezerve adecvate de proiecte. Comisia ar 
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acorda o prioritate maximă alocărilor 
naționale din cadrul Fondului de 
coeziune.

trebui să asigure aplicarea autentică a 
principiului respectării alocărilor 
naționale, pe parcursul diferitelor faze ale 
procedurii de selecție a proiectelor.

Or. en

Amendamentul 38
Victor Boștinaru

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 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 Fondul de 
coeziune ar trebui alocată, pe baza unui 
acord prealabil între Comisie și statele 
membre în cauză, pentru finanțarea 
proiectelor de transporturi aparținând 
rețelei primare de transporturi din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. Comisia ar trebui să 
sprijine statele membre eligibile pentru 
Fondul de coeziune la elaborarea și 
punerea în aplicare a proiectelor 
aprobate.

Or. en

Justificare

Aliniere la prevederea RDC votată de REGI în iulie 2012 [articolul 84 alineatul (4)].
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Amendamentul 39
Jan Olbrycht

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

Or. pl

Amendamentul 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 42
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

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 
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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.

Or. en

Amendamentul 43
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 44
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Infrastructurile de telecomunicații se 
bazează din ce în ce mai mult pe internet, 
rețelele de bandă largă și serviciile digitale 
aflându-se într-o legătură strânsă. 

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

Internetul devine platforma dominantă 
pentru comunicare, prestarea de servicii și 
derularea de afaceri. Prin urmare, 
disponibilitatea la scară transeuropeană a 
accesului rapid la internet și serviciilor 
digitale este esențială pentru creșterea 
economică, coeziunea teritorială și pentru 
piața unică.

Or. en

Amendamentul 45
Ana Miranda

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.

Or. es

Amendamentul 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 37
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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 ar 
trebui 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 ar trebui 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 
management responsabile creează 
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”).

Or. en

Amendamentul 47
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În ceea ce privește condițiile pentru 
instrumentele financiare, ar putea fi 
necesar să se adauge cerințe suplimentare 
în programele de lucru, de exemplu pentru 

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

a asigura competitivitatea și echitatea 
pieței interne în lumina evoluțiilor 
politicilor Uniunii, a evoluțiilor 
tehnologice și a altor factori care pot 
deveni relevanți.

Or. fi

Amendamentul 48
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 ar trebui să înceapă 
la 1 ianuarie 2014, pentru a asigura 
continuitatea proiectelor care fac deja 
obiectul Regulamentului (CE) nr. 680/2007 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor 
generale pentru acordarea asistenței 
financiare comunitare în domeniul rețelelor 
transeuropene de transport și energetice.

Or. fi

Amendamentul 49
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Considerentul 44
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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 Comisia să 
realizeze consultările adecvate în timpul 
lucrărilor pregătitoare, inclusiv consultarea 
experților. În momentul pregătirii și al 
elaborării actelor delegate, Comisia trebuie
să garanteze transmiterea simultană, 
promptă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

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

Or. en

Amendamentul 50
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Amendamentul 51
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 52
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 
[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 
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și țările terțe.

Or. fi

Amendamentul 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 
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telecomunicațiilor, sau modernizarea 
acestora. În acest sens, mecanismul 
Conectarea Europei trebuie să urmărească 
obiectivele de mai jos:

telecomunicațiilor, sau modernizarea 
acestora, acordând prioritate 
infrastructurii lipsă. În acest sens, 
mecanismul Conectarea Europei trebuie să 
urmărească obiectivele de mai jos:

Or. en

Amendamentul 55
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne și performante, generând astfel 
beneficii pentru întreaga Uniune 
Europeană în materie de 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; Toată 
infrastructura de transport cofinanțată de 
UE trebuie alocată pentru rețele ecologice 
și durabile de infrastructură intermodală, 
punându-se accentul pe valoarea 
adăugată europeană a completării 
legăturilor feroviare transfrontaliere care 
lipsesc și a proiectelor durabile în 
interiorul și între noile state membre.

Or. en
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Amendamentul 56
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Justificare

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

Amendamentul 57
Riikka Manner

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

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

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

Or. fi

Amendamentul 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, prin 
dezvoltarea unor rețelele transeuropene 
moderne, diversificate, competitive 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 
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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;

Or. fr

Amendamentul 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 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.

Or. en

Amendamentul 60
Karima Delli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să conecteze zonele urbane și rurale 
la coridoarele MCE cu ajutorul liniilor 
transfrontaliere alimentate din surse de 
energie regenerabile, la un tarif fix.

Or. en



AM\913372RO.doc 27/71 PE496.462v01-00

RO

Amendamentul 61
Victor Boștinaru

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților, atât în cadrul 
infrastructurii de transport, cât și la 
punctele de legătură de la nivel 
transfrontalier. Îndeplinirea acestui 
obiectiv va fi evaluată în funcție de 
numărul de conexiuni transfrontaliere noi 
și ameliorate și de blocaje ale rutelor de 
transport în cazul cărora mecanismul 
Conectarea Europei a avut un efect pozitiv;

Or. en

Amendamentul 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) eliminarea blocajelor și a 
discontinuităților, îndeosebi în beneficiul 
regiunilor muntoase, insulare și cu 
densitate redusă a populației. eliminarea 
blocajelor și a discontinuităților. 
Îndeplinirea acestui obiectiv va fi evaluată 
în funcție de numărul de conexiuni 
transfrontaliere noi și ameliorate și de 
blocaje ale rutelor de transport în cazul 
cărora mecanismul Conectarea Europei a 
avut un efect pozitiv;

Or. fr
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Amendamentul 63
Oldřich Vlasák

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 64
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) promovarea creării de organisme de 
gestionare și deținere a infrastructurii la 
nivelul mai multor state membre sau la 
nivelul organismelor subnaționale cu 
atribuții legislative din cel puțin două 
state membre, în calitate de acționari. 
Îndeplinirea acestui obiectiv va fi evaluată 
în funcție de numărul de organisme de 
gestionare sau deținere a infrastructurii 
feroviare finanțate din mecanismul 
Conectarea Europei, printre acționarii 
cărora se numără cel puțin două state 
membre.

Or. es
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Amendamentul 65
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) promovarea îmbunătățirii 
accesibilității, ca aspect esențial în 
dezvoltarea regiunilor, inclusiv a 
regiunilor ultraperiferice, insulare, 
transfrontaliere și muntoase, care se 
confruntă cu restricții de mobilitate și 
accesibilitate, ajutându-le, astfel, să
elimine repercusiunile negative din punct 
de vedere social și economic.

Or. pt

Amendamentul 66
Ana Miranda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) asigurarea unui transport sustenabil și 
eficient pe termen lung. Aceasta nu ține 
cont doar de rentabilitate, ci și de 
impactul socioeconomic, de integrarea 
regională, de situația demografică și de 
răspândire. 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;

Or. es

Amendamentul 67
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) pregătirea pentru fluxurile de 
transport viitoare, luând în considerare, 
printre altele, lungimea noilor rute de 
transport pentru materiile prime;

Or. fi

Amendamentul 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 69
Ana Miranda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consolidarea securității aprovizionării (ii) consolidarea securității și eficienței 
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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;

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;

Or. es

Amendamentul 70
Riikka Manner

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.

Or. fi

Amendamentul 71
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Actuala depopulare a zonelor rurale se datorează în mare măsură nivelului de trai precar. 
Accesul necorespunzător al rezidenților din mediul rural la internetul de bandă largă și la 
serviciile publice online constituie un exemplu în acest sens.

Amendamentul 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) accelerarea implementării de rețele de 
bandă largă de mare și foarte mare viteză, 
în și între toate regiunile UE, 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;

Or. fr

Amendamentul 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) promovarea interconectării și 
interoperabilității serviciilor publice 
naționale online, precum și accesul la astfel 
de rețele, în special în zonele rurale. 
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.

Or. pl

Justificare

Actuala depopulare a zonelor rurale se datorează în mare măsură nivelului de trai precar. 
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Accesul necorespunzător al rezidenților din mediul rural la internetul de bandă largă și la 
serviciile publice online constituie un exemplu în acest sens.

Amendamentul 75
Ana Miranda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) promovarea interconectării și 
interoperabilității serviciilor publice 
naționale online, prin intermediul 
facilităților oferite de administrația 
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.

Or. es

Amendamentul 76
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

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 
articolul 3, după cum urmează:

(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, după cum urmează:

Or. en
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Justificare

Nu se pot oferi cifre concrete înainte de finalizarea negocierilor privind viitorul CFM.

Amendamentul 77
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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] în statele membre 
eligibile pentru finanțare din partea 
Fondului de coeziune;

Or. en

Justificare

Nu se pot oferi cifre concrete înainte de finalizarea negocierilor privind viitorul CFM.

Amendamentul 78
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 XXX 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;

Or. pl
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Amendamentul 79
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 ar trebui alocați 
pentru finanțarea proiectelor de transport 
în cadrul rețelei primare de transporturi 
din statele membre eligibile pentru Fondul
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
pentru proiectele menționate în anexa la 
prezentul regulament, în conformitate cu 
alocările naționale;

Or. en
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Amendamentul 81
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) energie: 9 121 000 000 EUR; (b) energie: XXX EUR;

Or. en

Justificare

Nu se pot oferi cifre concrete înainte de finalizarea negocierilor privind viitorul CFM.

Amendamentul 82
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) telecomunicații: 9 185 000 000 EUR. (c) telecomunicații: XXX EUR.

Or. en

Justificare

Nu se pot oferi cifre concrete înainte de finalizarea negocierilor privind viitorul CFM.

Amendamentul 83
Victor Boștinaru

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 

(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) până la 
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10 000 000 000 EUR transferați din 
Fondul de coeziune pentru finanțarea 
proiectelor din sectorul transporturilor din 
statele membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune.

maximum 10 % 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.

Or. en

Justificare

Este necesar un anumit grad de flexibilitate, însă trebuie definite limitele acestuia.

Amendamentul 84
Jan Olbrycht

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 poate 
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1), cu excepția 
celor XXX EUR transferați din Fondul de 
coeziune pentru finanțarea proiectelor din 
sectorul transporturilor din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune.

Or. pl

Amendamentul 85
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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).

Or. en

Amendamentul 86
Ana Miranda

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) 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), precum și studii 
privind impactul socioeconomic pe care l-
ar putea avea punerea în aplicare și 
structurarea acestor obiective;

Or. es

Amendamentul 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 

(a) acțiuni de implementare exclusivă a 
rețelei primare în conformitate cu 
capitolul III din Regulamentul (UE) 
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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);

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];

Or. en

Amendamentul 88
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de îmbunătățire și 
modernizare a infrastructurii feroviare 
existente;

Or. en

Amendamentul 89
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de implementare a rețelei 
globale în conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul UE privind orientările 
TEN-T, acolo unde aceste acțiuni 
contribuie la interconectarea tuturor 
regiunilor UE, inclusiv a regiunilor celor 
mai îndepărtate și ultraperiferice și 
contribuie la dezvoltarea rețelei primare;

Or. pt

Justificare

Nu ar trebui să excludem complet sprijinul pentru rețeaua globală în situațiile în care 
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sprijinul pentru proiecte poate avea o valoare adăugată pentru rețeaua primară, încurajând, 
totodată, coeziunea teritorială.

Amendamentul 90
Tomasz Piotr Poręba

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;

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

Or. en

Amendamentul 91
Ana Miranda

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;

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

Or. es

Amendamentul 92
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stimulează și facilitează 
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realizarea acordului menționat în 
paragraful anterior și raportează în 
fiecare an Parlamentului cu privire la 
cazurile în care sunt întâmpinate 
probleme, precum și cu privire la natura 
dificultăților.

Or. en

Justificare

Este important ca Comisia să faciliteze contactul între diferitele state membre implicate, 
pentru a asigura eficacitatea punerii în aplicare a proiectelor. Parlamentul European ar 
trebui informat cu privire la orice probleme care pot apărea, precum și cu privire la natura 
lor, întrucât acestea pot împiedica realizarea proiectelor prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul 93
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) TVA nu este un cost eligibil. (7) TVA nu este un cost eligibil dacă nu 
poate fi recuperat de către beneficiarul 
final conform legislației naționale privind 
TVA.

Or. en

Amendamentul 96
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) TVA nu este un cost eligibil. (7) TVA este un cost eligibil.

Or. en

Amendamentul 98
Ana Miranda
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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, organisme 
subnaționale cu atribuții legislative,
organizații internaționale, întreprinderi 
comune sau întreprinderi sau organisme 
publice sau private stabilite într-un stat
membru.

Or. es

Amendamentul 99
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul 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; 20 % din finanțarea 
acordată în temeiul MCE se alocă pentru 
programe ce vizează punctele de trecere a 
frontierei;

Or. en

Amendamentul 100
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i



AM\913372RO.doc 45/71 PE496.462v01-00

RO

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 și 
autostrăzi maritime: 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;

Or. pt

Amendamentul 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul 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 30 % din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 40 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 50 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 102
Ana Miranda, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către (ii) conexiuni interne de transporturi către 
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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;

porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, facilitând 
perfecționarea acestuia în vederea 
reducerii tuturor emisiilor poluante, 
precum și dezvoltarea de porturi și de 
platforme multimodale: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile;

Or. es

Amendamentul 103
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul 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, 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 30 % din costurile eligibile.

Or. fi

Amendamentul 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
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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.

zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi, în toate regiunile,
și de platforme multimodale: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

Or. fr

Amendamentul 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2 – litera b – punctul 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, 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 30 % din costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 106
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul 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 

(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 
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dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile;

dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile. Se 
acordă o atenție deosebită acțiunilor care 
pot fi aplicabile în porturile și 
aeroporturile din regiunile insulare;

Or. es

Amendamentul 107
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) tot ajutorul financiar din partea 
Uniunii pentru proiecte rutiere nu trebuie 
să depășească 30 % din sumele totale 
cheltuite pentru proiecte feroviare, 
pietonale și de ciclism;

Or. en

Amendamentul 108
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul 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) și reducerea 
la sursă a zgomotului provocat de 
transportul de marfă pe căile ferate: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 50 % din
costurile eligibile;

Or. en



AM\913372RO.doc 49/71 PE496.462v01-00

RO

Amendamentul 109
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul 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) și sistemele de 
informare fluvială: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 50 % din costurile eligibile;

Or. en

Justificare

Sistemele de informare fluvială reprezintă o formă ecologică de management al traficului și, 
prin urmare, ar trebui să beneficieze de aceleași condiții ca managementul traficului feroviar.

Amendamentul 110
Nuno Teixeira

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 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 și în cazul investițiilor în 
zone dezavantajate din punct de vedere 
natural, precum regiunile ultraperiferice, 
în conformitate cu articolele 355 și 375 
din TFUE. Această majorare nu trebuie să 
se aplice ratelor de cofinanțare menționate 
la articolul 11.
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Or. pt

Justificare

În urma selecției unui proiect de interes comun în regiunile ultraperiferice, aceste regiuni ar 
trebui să fie eligibile pentru această rată majorată ca urmare a caracteristicilor lor speciale, 
astfel cum sunt specificate la articolele 355 și 375 din TFUE.

Amendamentul 111
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cereri specifice de fonduri transferate din
Fondul de coeziune în domeniul 
transporturilor

Proiecte finanțate din resurse din Fondul 
de coeziune în domeniul transporturilor

Or. en

Amendamentul 113
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește suma de (1) În ceea ce privește suma de XXX EUR 
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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.

pusă la dispoziție din Fondul de coeziune 
pentru a fi cheltuită pentru proiecte de 
implementare a rețelei primare exclusiv în 
statele membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune, Comisia adoptă o 
decizie, printr-un act de punere în 
aplicare, după un acord prealabil cu 
statul membru în cauză, de stabilire a 
sumei ce urmează a fi alocate și a 
proiectelor de infrastructură de transport 
cu valoare adăugată europeană, care vor 
fi desfășurate de fiecare stat membru.

Or. en

Justificare

Aliniere la prevederea RDC votată de REGI în iulie 2012 [articolul 84 alineatul (4)].

Amendamentul 114
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

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.

Or. pl

Amendamentul 115
Victor Boștinaru
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 asigurată aplicarea reală a 
principiului respectării alocațiilor 
naționale.

Or. en

Amendamentul 117
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele aplicabile sectorului (2) Normele aplicabile sectorului 
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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.

transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor cereri, 
trebuie acordată o prioritate maximă 
proiectelor care se referă la tronsoanele 
transfrontaliere și care respectă alocațiile 
naționale din cadrul Fondului de coeziune 
și care privesc secțiunile transfrontaliere.

Or. es

Amendamentul 118
Luís Paulo Alves

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, 
în scopul eliminării obstacolelor pentru 
mobilitate, inclusiv în regiunile
îndepărtate, periferice și ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 119
Markus Pieper

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 

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

Până la 31 decembrie 2016, selecția 
proiectelor eligibile pentru finanțare 
respectă alocațiile naționale din cadrul 
Fondului de coeziune. Începând 
cu 1 ianuarie 2017, resursele transferate 
mecanismului Conectarea Europei care 
nu au fost alocate unui proiect de 
infrastructură în domeniul transporturilor 
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.

Or. en

Amendamentul 120
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(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 
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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:

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:

Or. pl

Amendamentul 121
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 pusă la 
dispoziție 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:

Or. en
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Justificare

Nu se pot oferi cifre concrete înainte de finalizarea negocierilor privind viitorul CFM.

Amendamentul 122
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare; (i) căi ferate și căi navigabile interioare și 
autostrăzi maritime;

Or. pt

Amendamentul 123
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul 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 și aeroporturi, dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale și de 
conexiuni maritime sustenabile;

Or. es

Amendamentul 124
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale și 
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porturi și de platforme multimodale; acțiuni de sprijinire a noilor tehnologii și 
a inovațiilor pentru toate formele de 
transport;

Or. pt

Amendamentul 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul 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 și aeroporturi, dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale, în 
toate regiunile UE;

Or. fr

Amendamentul 126
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) acțiuni care vizează reducerea 
emisiilor sonore provocate de traficul 
feroviar, inclusiv prin modernizarea 
materialului rulant existent, pentru a 
asigura o utilizare viabilă a rețelei TEN-
T, cu respectarea cerințelor privind 
nivelul emisiilor sonore.

Or. en

Amendamentul 127
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) conexiuni de transport maritim și 
aerian cu regiunile îndepărtate și 
insulare, care prezintă blocaje accentuate 
de comunicare cu continentul european.

Or. pt

Amendamentul 128
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) Sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS); serviciile de 
informare fluvială și sistemele de 
monitorizare și informare privind traficul 
navelor maritime.

Or. en

Amendamentul 129
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime.

Or. pt
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Amendamentul 130
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a asigura cel mai înalt nivel 
de absorbție a fondurilor puse la 
dispoziție din Fondul de coeziune pentru 
statele membre eligibile pentru finanțare 
din acesta, se acordă o prioritate deosebită 
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 la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 131
Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) 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. 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 
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eficienței administrațiilor publice și a 
serviciilor publice legate de dezvoltarea și 
punerea în aplicare a proiectelor 
menționate în anexa 1 la prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 132
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

Or. en

Justificare

Resursele din Fondul de coeziune utilizate pentru un instrument care nu face obiectul politicii 
de coeziune, precum mecanismul Conectarea Europei, nu sunt incluse în sistemul de valori 
limită.

Amendamentul 133
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

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 
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beneficiarilor.

Or. en

Amendamentul 134
Victor Boștinaru

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 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 să asigure diversificarea geografică la 
nivelul statelor membre.

Or. en

Amendamentul 135
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia adoptă programe care 
abordează în mod specific problemele 
îndepărtării și izolării în domeniul 
transporturilor, energiei și comunicațiilor, 
astfel încât obiectivele acestui regulament 
să poată fi atinse în regiunile 
ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 136
Victor Boștinaru
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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.

Or. en

Amendamentul 137
Victor Boștinaru

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.

Or. en

Amendamentul 138
Victor Boștinaru

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.

Or. en

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 
materialelor locale.

Amendamentul 139
Oldřich Vlasák

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.

Or. en
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Amendamentul 140
Oldřich Vlasák

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 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.

Or. en

Amendamentul 141
Ana Miranda

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. De asemenea, Comisia acordă 
prioritate publicării pe internet a 
informațiilor și comunicărilor 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.

Or. es
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Amendamentul 142
Markus Pieper

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

Or. en

Amendamentul 143
Hans-Gert Pöttering

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

Or. en
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Amendamentul 144
Hans-Gert Pöttering

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 – 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)

Or. en

Amendamentul 145
Hans-Gert Pöttering

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,
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ridicarea podurilor pentru a permite 
trecerea a trei straturi de containere), 
inclusiv prin realizarea de legături cu alte 
moduri de transport

Or. en

Amendamentul 146
Hans-Gert Pöttering

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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tronsoane identificate în prealabil: 
Hanovra – Osnabrück –
Hengelo/Enschede – Deventer/Zutphen –
Amsterdam
Mod: multimodal
Descriere/date: studiu în întreaga regiune 
transfrontalieră pentru reducerea 
emisiilor de CO2, de exemplu prin 
aplicarea sistemelor de management al 
traficului și mobilității și printr-o 
partajare mai echilibrată a sarcinilor între 
diferitele moduri de transport

Or. en

Amendamentul 147
Hans-Gert Pöttering

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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tronsoane identificate în prealabil: 
Berlin – Hanovra – NL
Mod: Rutier
Descriere/date: modernizarea mai multor 
secțiuni (A1 Țările de Jos, A30 
Germania), inclusiv prin legături cu axele 
nord-sud

Or. en

Amendamentul 148
Hans-Gert Pöttering

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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tronsoane identificate în prealabil: zona 
Ruhr - Münster - Osnabrück - Hamburg
Mod: Rutier
Descriere/date: extinderea drumului 
german A1 la șase benzi, secțiunea 
„Kamen-cross”, până la intersecția 
Lotte/Osnabrück

Or. en

Amendamentul 149
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – secțiunea a – punctul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 150
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – secțiunea a – punctul 2 – tabelul 1 – rândul 2 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontiera BY – Varșovia – Poznań –
frontiera DE

Frontiera UA – Lublin – Varșovia –
Poznań – frontiera DE

Or. en

Amendamentul 151
Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – secțiunea a – punctul 7 – paragraful 1 – rândul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lisboa – Aveiro – Oporto Lisboa – Aveiro – Oporto – Vigo
(Această conexiune va face legătura între 
coridorul portughez și Galiția, protejând 
astfel linia convențională Porto-Vigo, 
împiedicând închiderea acesteia și 
realizând legătura cu coridorul atlantic 
Galiția-Portugalia.)

Or. es
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Amendamentul 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 - secțiunea b – rândul - 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

București – frontiera cu Republica 
Moldova - Transfrontalier - Feroviar -
studii în curs de desfășurare

Or. ro

Amendamentul 153
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – secțiunea b – rândul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontiera UA (Liov) – Lublin – Varșovia
Transfrontalier
Feroviar 
modernizare linie

Or. en

Amendamentul 154
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – tabelul a – rândul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Conexiuni în vederea diversificării 
coridoarelor de aprovizionare cu petrol în 
Europa Centrală și de Est („OSC”):
Obiectivul
Interoperabilitatea rețelei de conducte de 
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petrol din Europa Centrală și de Est 
pentru a spori securitatea aprovizionării și 
pentru a reduce riscurile de mediu.
State membre implicate: 
Austria, Republica Cehă, Germania, 
Ungaria, Polonia, Slovacia.

Or. en

Justificare

Acest coridor este inclus în orientarea TEN-E, însă lipsește din această listă, din motive 
necunoscute.


