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6.12.2018 A8-0409/11 

Alteração  11 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) O programa deve ter como objetivo 

apoiar o combate às alterações climáticas, 

os projetos sustentáveis ambiental e 

socialmente e, se for caso disso, a 

atenuação das alterações climáticas e as 

ações de adaptação. Deve ser, em 

particular, reforçado o contributo do 

programa para a consecução das metas e 

objetivos do Acordo de Paris, assim como 

das metas propostas para 2030 em 

matéria de energia e de clima e o objetivo 

de descarbonização a longo prazo. 

(3) O programa deve ter como objetivo 

apoiar o combate às alterações climáticas, 

os projetos sustentáveis ambiental e 

socialmente e, se for caso disso, a 

atenuação das alterações climáticas e as 

ações de adaptação. Deve ser, em 

particular, reforçado o contributo do 

programa para a consecução do objetivo de 

descarbonização a longo prazo. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Alteração  12 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Refletindo a importância de 

combater as alterações climáticas de 

harmonia com os compromissos da União 

para com a aplicação do Acordo de Paris 

e o compromisso para com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável das Nações 

Unidas, o presente regulamento deve assim 

integrar nas suas políticas a ação climática 

e conduzir ao alcance de uma meta 

orçamental global de 25 % de despesas da 

UE que contribuam para os objetos 

climáticos18. As ações realizadas no âmbito 

do programa deverão contribuir com 60 % 

da dotação financeira global do programa 
para os objetivos em matéria de clima, com 

base, nomeadamente, nos seguintes 

marcadores do Rio: i) 100 % das despesas 

relativas à infraestrutura ferroviária, aos 

combustíveis alternativos, aos transportes 

urbanos não poluentes, ao transporte da 

eletricidade e ao seu armazenamento, às 

redes inteligentes, ao transporte de CO2 e 

às energias renováveis; ii) 40 % para as 

vias navegáveis interiores e o transporte 

multimodal e, bem assim, para a 

infraestrutura do gás — se permitir uma 

maior utilização do hidrogénio renovável 

ou do biometano. As ações pertinentes 

serão identificadas durante a preparação e a 

execução do programa e reavaliadas no 

contexto das avaliações e dos processos de 

revisão pertinentes. A fim de evitar que as 

(4) Refletindo a importância de 

combater as alterações climáticas, o 

presente regulamento deve assim integrar 

nas suas políticas a ação climática e 

conduzir ao alcance de uma meta 

orçamental global de 25 % de despesas da 

UE que contribuam para os objetos 

climáticos18. As ações realizadas no âmbito 

do programa deverão contribuir para os 

objetivos em matéria de clima, com base, 

nomeadamente, nos seguintes marcadores 

do Rio: i) 100 % das despesas relativas à 

infraestrutura ferroviária, aos combustíveis 

alternativos, aos transportes urbanos não 

poluentes, ao transporte da eletricidade e 

ao seu armazenamento, às redes 

inteligentes, ao transporte de CO2 e às 

energias renováveis; ii) 40 % para as vias 

navegáveis interiores e o transporte 

multimodal e, bem assim, para a 

infraestrutura do gás — se permitir uma 

maior utilização do hidrogénio renovável 

ou do biometano. As ações pertinentes 

serão identificadas durante a preparação e a 

execução do programa e reavaliadas no 

contexto das avaliações e dos processos de 

revisão pertinentes. A fim de evitar que as 

infraestruturas sejam vulneráveis aos 

potenciais impactos de longo prazo das 

alterações climáticas e para assegurar que o 

custo das emissões de gases com efeito de 

estufa, decorrentes do projeto, seja incluído 
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infraestruturas sejam vulneráveis aos 

potenciais impactos de longo prazo das 

alterações climáticas e para assegurar que o 

custo das emissões de gases com efeito de 

estufa, decorrentes do projeto, seja incluído 

na respetiva avaliação económica, os 

projetos apoiados pelo programa devem 

ser, sempre que pertinente, resistentes às 

alterações climáticas, de acordo com 

orientações a desenvolver pela Comissão 

em sintonia com as diretrizes 

desenvolvidas para outros programas da 

União. 

na respetiva avaliação económica, os 

projetos apoiados pelo programa devem 

ser, sempre que pertinente, resistentes às 

alterações climáticas, de acordo com 

orientações a desenvolver pela Comissão 

em sintonia com as diretrizes 

desenvolvidas para outros programas da 

União. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, page 13 18 COM(2018) 321, page 13 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Alteração  13 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Um dos objetivos importantes do 

presente programa é provocar sinergias 

acrescidas entre os setores dos transportes, 

da energia e digital. Para esse fim, o 

programa deve prever a adoção de 

programas de trabalho intersetoriais que 

podem lidar com áreas de intervenção 

específicas, por exemplo no que diz 

respeito à mobilidade conectada e 

automatizada ou aos combustíveis 

alternativos. Além disso, o programa 

deverá permitir que sejam consideradas, 

em cada setor, algumas componentes 

auxiliares elegíveis, pertencentes a outro 

setor, quando tal abordagem contribua para 

aumentar o benefício socioeconómico do 

investimento. As sinergias entre os setores 

devem ser incentivadas através dos 

critérios de atribuição para a seleção de 

ações. 

(6) Um dos objetivos importantes do 

presente programa é provocar sinergias 

acrescidas entre os setores dos transportes, 

da energia e digital. Para esse fim, o 

programa deve prever a adoção de 

programas de trabalho intersetoriais que 

podem lidar com áreas de intervenção 

específicas, por exemplo no que diz 

respeito à mobilidade conectada e 

automatizada ou aos combustíveis 

alternativos e à neutralidade tecnológica. 

Além disso, o programa deverá permitir 

que sejam consideradas, em cada setor, 

algumas componentes auxiliares elegíveis, 

pertencentes a outro setor, quando tal 

abordagem contribua para aumentar o 

benefício socioeconómico do investimento. 

As sinergias entre os setores devem ser 

incentivadas através dos critérios de 

atribuição para a seleção de ações. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Alteração  14 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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. 

(14) Na sequência da comunicação 

conjunta sobre a melhoria da mobilidade 

da defesa 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 da 

defesa 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 da defesa, incluindo a 

necessária modernização das 

infraestruturas existentes. O financiamento 

da União para a implementação de 

infraestruturas de transporte de dupla 

utilização (civil e militar) 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. 

_________________ _________________ 
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24 JOIN(2017) 41 24 JOIN(2017) 41 

25 JOIN(2018) 5 25 JOIN(2018) 5 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Alteração  15 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) As tecnologias de infraestruturas 

inovadoras que permitem a transição para 

um sistema de energia e mobilidade de 

baixo carbono e melhoram a segurança do 

aprovisionamento são essenciais, tendo em 

conta a agenda da descarbonização da 

União. A Comissão, na sua comunicação 

de 23 de novembro de 2017, 

«Comunicação sobre o reforço das redes 

de energia da Europa»28 , salientou, em 

particular, que o papel da eletricidade, 

com as energias renováveis a constituir 

metade da produção em 2030, será cada 

vez mais a força motriz da 

descarbonização de setores até hoje 

dominados pelos combustíveis fósseis, 

como os transportes, a indústria e o 

aquecimento e refrigeração, sendo, deste 

modo, necessário centrar cada vez mais as 

atenções nas interligações de eletricidade, 

no armazenamento de eletricidade e em 

projetos de redes inteligentes, no âmbito 

da política de infraestruturas energéticas 

transeuropeias. Para apoiar os objetivos de 

descarbonização da União, deve ser dada a 

devida consideração e prioridade às 

tecnologias e projetos que contribuem para 

a transição para uma economia de baixo 

carbono. A Comissão terá como objetivo 

aumentar o número de projetos 

transfronteiriços de redes inteligentes, de 

armazenamento inovador e de transporte de 

(20) As tecnologias de infraestruturas 

inovadoras que permitem a transição para 

um sistema de energia e mobilidade de 

baixo carbono e melhoram a segurança do 

aprovisionamento são essenciais, tendo em 

conta a agenda da descarbonização da 

União. Para apoiar os objetivos de 

descarbonização da União, deve ser dada a 

devida consideração e prioridade às 

tecnologias e projetos que contribuem para 

a transição para uma economia de baixo 

carbono. A Comissão terá como objetivo 

aumentar o número de projetos 

transfronteiriços de redes inteligentes, de 

armazenamento inovador e de transporte de 

dióxido de carbono, que receberão apoios 

nos termos do programa. 
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dióxido de carbono, que receberão apoios 

nos termos do programa. 

_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Alteração  16 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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 25 

 
Texto da Comissão Alteração 

(25) Além disso, com base no sucesso 

da iniciativa WiFi4EU, o programa deve 

continuar a apoiar o fornecimento de 

conectividade local sem fio, gratuita e de 

elevada qualidade, nos centros de vida 

social local, incluindo nas entidades com 

uma missão de serviço público, como as 

autoridades públicas e os prestadores de 

serviços públicos, bem como nos espaços 

exteriores abertos ao público em geral, por 

forma a promover a visão digital da União 

junto das comunidades locais. 

(25) Além disso, o programa deve 

continuar a apoiar o fornecimento de 

conectividade local sem fio, gratuita e de 

elevada qualidade, nos centros de vida 

social local, incluindo nas entidades com 

uma missão de serviço público, como as 

autoridades públicas e os prestadores de 

serviços públicos, bem como nos espaços 

exteriores abertos ao público em geral, por 

forma a promover a visão digital da União 

junto das comunidades locais. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Alteração  17 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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; 

ii) adaptar as redes RTE-T aos 

requisitos de mobilidade da defesa 

relacionados com as infraestruturas de 

transporte de dupla utilização 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Alteração  18 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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 2 – alínea a) – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Até 30 615 493 000 EUR para os 

objetivos específicos referidos no artigo 

3.º, n.º 2, alínea a), dos quais: 

(a) 30 615 493 000 EUR para os 

objetivos específicos referidos no artigo 

3.º, n.º 2, alínea a), dos quais: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Alteração  19 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Até 8 650 000 000 EUR para os 

objetivos específicos referidos no artigo 

3.º, n.º 2, alínea b), dos quais até 10 % para 

projetos transfronteiriços no domínio das 

energias renováveis; 

(b) 8 650 000 000 EUR para os 

objetivos específicos referidos no artigo 

3.º, n.º 2, alínea b), dos quais até 10 % para 

projetos transfronteiriços no domínio das 

energias renováveis; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Alteração  20 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

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 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) Até 3 000 000 000 EUR para os 

objetivos específicos referidos no artigo 

3.º, n.º 2, alínea c). 

(c) 3 000 000 000 EUR para os 

objetivos específicos referidos no artigo 

3.º, n.º 2, alínea c). 

Or. en 

 


