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6.12.2018 A8-0409/3 

Alteração  3 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) Na sequência da comunicação 

conjunta sobre a melhoria da mobilidade 

militar na União Europeia, de novembro 

de 201724, o plano de ação para a 

mobilidade militar, adotado em 28 de 

março de 2018 pela Comissão e pela alta 

representante da União para os negócios 

estrangeiros e a política de segurança25 , 

salientou que a política no domínio das 

infraestruturas de transporte oferece uma 

oportunidade clara para reforçar as 

sinergias entre as necessidades de defesa 

e a RTE-T.  O plano de ação indica que, 

até meados de 2018, o Conselho é 

convidado a considerar e a validar as 

exigências militares relativas às 

infraestruturas de transporte e que, até 

2019, os serviços da Comissão devem 

identificar as partes da rede de transporte 

transeuropeia adequadas ao transporte 

militar, incluindo a necessária 

modernização das infraestruturas 

existentes. O financiamento da União 

para a implementação de projetos de 

dupla utilização deverá ser implementado 

através do programa com base em 

programas de trabalho específicos que 

definam os requisitos aplicáveis 

determinados no contexto do plano de 

ação. 

Suprimido 

_________________  
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24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/4 

Alteração  4 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii) adaptar as redes RTE-T às 

necessidades de mobilidade militar; 

Suprimido 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/5 

Alteração  5 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. No que respeita aos montantes 

transferidos do Fundo de Coesão, 30 % 

desses montantes serão imediatamente 

disponibilizados a todos os Estados-

Membros elegíveis para financiamento 

pelo Fundo de Coesão para o 

financiamento de projetos de 

infraestruturas de transportes em 

conformidade com o presente regulamento, 

com prioridade para as ligações em falta e 

transfronteiriças. Até 31 de dezembro de 

2023, a seleção dos projetos elegíveis para 

financiamento deve respeitar as dotações 

nacionais do Fundo de Coesão, no que diz 

respeito a 70 % dos recursos transferidos. 

A partir de 1 de janeiro de 2024, os 

recursos transferidos para o programa que 

não tiverem sido afetados a um projeto de 

infraestrutura de transportes serão 

disponibilizados a todos os Estados-

Membros elegíveis para financiamento 

pelo Fundo de Coesão para o 

financiamento de projetos de 

infraestruturas de transportes em 

conformidade com o presente regulamento. 

8. No que respeita aos montantes 

transferidos do Fundo de Coesão, 40 % 

desses montantes serão imediatamente 

disponibilizados a todos os Estados-

Membros elegíveis para financiamento 

pelo Fundo de Coesão para o 

financiamento de projetos de 

infraestruturas de transportes em 

conformidade com o presente regulamento, 

com prioridade para as ligações em falta e 

transfronteiriças. Até 31 de dezembro de 

2023, a seleção dos projetos elegíveis para 

financiamento deve respeitar as dotações 

nacionais do Fundo de Coesão, no que diz 

respeito a 60 % dos recursos transferidos. 

A partir de 1 de janeiro de 2024, os 

recursos transferidos para o programa que 

não tiverem sido afetados a um projeto de 

infraestrutura de transportes serão 

disponibilizados a todos os Estados-

Membros elegíveis para financiamento 

pelo Fundo de Coesão para o 

financiamento de projetos de 

infraestruturas de transportes em 

conformidade com o presente regulamento. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/6 

Alteração  6 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) A título do objetivo específico 

referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea a), 

subalínea (ii): ações ou atividades 

específicas no âmbito de uma ação que 

apoiem infraestruturas de transportes na 

rede RTE-T, a fim de a adaptar aos 

requisitos de mobilidade militar, com a 

finalidade de permitir uma dupla 

utilização civil e militar da infraestrutura. 

Suprimido 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/7 

Alteração  7 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – Parte II – parágrafo 1 – travessão 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

– 60 % para as ações enunciadas no 

artigo 9.º, n.º 2, alínea a):  «Ações 

relacionadas com redes eficientes e 

interligadas»; 

– 80 % para as ações enunciadas no 

artigo 9.º, n.º 2, alínea a): «Ações 

relacionadas com redes eficientes e 

interligadas»; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/8 

Alteração  8 

Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – Parte II – parágrafo 1 – travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

– 40% para as ações enunciadas no 

artigo 9.º, n.º 2, alínea b):  «Ações 

relacionadas com a mobilidade inteligente, 

sustentável, inclusiva, segura e protegida». 

– 20 % para as ações enunciadas no 

artigo 9.º, n.º 2, alínea b): «Ações 

relacionadas com a mobilidade inteligente, 

sustentável, inclusiva, segura e protegida». 

Or. en 

 


