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6.12.2018 A8-0409/29 

Alteração  29 

Eric Andrieu 

em nome do Grupo S&D 

 

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 35 

 
Texto da Comissão Alteração 

(35) Ao nível da União, o Semestre 

Europeu de coordenação das políticas 

económicas constitui o quadro de 

referência para identificar as prioridades de 

reforma nacionais e acompanhar a sua 

concretização. Os Estados-Membros 

devem elaborar as suas próprias estratégias 

plurianuais de investimento, orientando-as 

para a concretização dessas prioridades de 

reforma. Essas estratégias devem ser 

apresentadas juntamente com os Programas 

Nacionais de Reforma anuais, para 

identificar e coordenar os projetos de 

investimento prioritários que deverão ser 

apoiados através de financiamento nacional 

e/ou da União. Deverão igualmente servir 

para utilizar os fundos da União de forma 

coerente e otimizar o valor acrescentado do 

apoio financeiro a receber, nomeadamente, 

do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) e do Fundo de Coesão, 

do Instrumento Europeu de Estabilização 

do Investimento, do Fundo InvestEU e do 

Mecanismo Interligar a Europa, consoante 

o caso. O apoio financeiro também deve 

ser usado de harmonia com os objetivos da 

União e com os planos nacionais em 

matéria de energia e clima, se for caso 

disso. 

(35) Ao nível da União, o Semestre 

Europeu de coordenação das políticas 

económicas constitui o quadro de 

referência para identificar as prioridades de 

reforma nacionais e acompanhar a sua 

concretização. Os Estados-Membros 

devem elaborar as suas próprias estratégias 

plurianuais de investimento, orientando-as 

para a concretização dessas prioridades de 

reforma. Essas estratégias devem ser 

apresentadas juntamente com os Programas 

Nacionais de Reforma anuais, para 

identificar e coordenar os projetos de 

investimento prioritários que deverão ser 

apoiados através de financiamento nacional 

e/ou da União. Deverão igualmente servir 

para utilizar os fundos da União de forma 

coerente e otimizar o valor acrescentado do 

apoio financeiro a receber, nomeadamente, 

do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) e do Fundo de Coesão, 

do Instrumento Europeu de Estabilização 

do Investimento, do Fundo InvestEU e do 

Mecanismo Interligar a Europa, consoante 

o caso. O Semestre Europeu deve, pois, 

dedicar um capítulo à supervisão da 

coerência entre as estratégias nacionais 

de investimento plurianual e os 

compromissos nacionais assumidos no 

âmbito do MIE, bem como propor 

medidas corretivas adequadas. O apoio 

financeiro também deve ser usado de 
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harmonia com os objetivos da União e com 

os planos nacionais em matéria de energia 

e clima, se for caso disso. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/30 

Alteração  30 

Eric Andrieu 

em nome do Grupo S&D 

 

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 2 – parágrafo 1 – alínea r-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (r-A) «Resistência às alterações 

climáticas», avaliação ex ante do ciclo de 

vida dos projetos, a fim de minimizar o 

seu impacto negativo e maximizar os seus 

benefícios em termos de atenuação e 

adaptação às alterações climáticas, com 

base em orientações elaboradas pela 

Comissão. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Alteração  31 

Eric Andrieu 

em nome do Grupo S&D 

 

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 i-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 i-A) Contribuir para a implantação, à 

escala da União, de infraestruturas para 

combustíveis alternativos, em 

conformidade com o artigo 33.º do 

Regulamento (UE) 1315/2013, para cujo 

investimento global o setor, 

nomeadamente os fabricantes, os 

fornecedores e os produtores de energia e 

de combustíveis, contribui com 90 %. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Alteração  32 

Eric Andrieu 

em nome do Grupo S&D 

 

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) 7 675 244 000 EUR a preços 

constantes (8 650 000 000 EUR a preços 

correntes) para os objetivos específicos 

referidos no artigo 3.º, n.º 2, alínea b), dos 

quais pelo menos 15 % para projetos 

transfronteiriços no domínio das energias 

renováveis; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Alteração  33 

Eric Andrieu 

em nome do Grupo S&D 

 

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 a) – subalínea iii-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 iii-A) ações destinadas a eliminar os 

obstáculos à interoperabilidade, 

nomeadamente aquando da prossecução 

de efeitos de corredor/rede, em particular 

com vista a promover um aumento do 

transporte ferroviário de mercadorias; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Alteração  34 

Eric Andrieu 

em nome do Grupo S&D 

 

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 3 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Ações relativas a projetos de 

interesse comum, na aceção do artigo 14.º 

do Regulamento (UE) n.º 347/2013; 

(a) Ações relativas a projetos de 

interesse comum, na aceção do artigo 14.º 

do Regulamento (UE) n.º 347/2013, e que 

são abrangidas pela categoria de 

infraestruturas energéticas enumerada no 

anexo II.1; 

(a-A) Ações relativas a projetos de 

interesse comum, na aceção do artigo 14.º 

do Regulamento (UE) n.º 347/2013, e que 

são abrangidas pela categoria de 

infraestruturas energéticas enumerada no 

anexo II.2, com um orçamento máximo 

de 15 % do orçamento atribuído nos 

termos do artigo 4.º, n.º 2, alínea b), do 

presente regulamento e limitado ao 

primeiro programa de trabalho, bem 

como ações que utilizem exclusivamente 

hidrogénio renovável sustentável ou 

biometano; 

(a-B) Ações relativas a projetos de 

infraestruturas energéticas que 

contribuam para melhorar a eficiência 

energética, nos casos em que esses 

projetos tenham influência nos fluxos de 

energia transfronteiriços, nomeadamente 

através de uma resposta do lado da 

procura e de redes inteligentes; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/35 

Alteração  35 

Eric Andrieu 

em nome do Grupo S&D 

 

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 

Capítulo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Capítulo II-A 

 Artigo 11-A -  Adjudicação de contratos 

públicos e/ou contratos de fornecimento 

 Qualquer proposta apresentada para a 

atribuição de um contrato público e/ou de 

um contrato de fornecimento, que 

beneficie do programa, deve ser 

considerada admissível sempre que a 

proporção dos produtos originários de 

países terceiros, com os quais a União 

não tenha celebrado um acordo que 

garanta um acesso comparável e efetivo 

das empresas da União aos mercados 

desses países terceiros, não exceder 50 % 

do valor total dos produtos que compõem 

a proposta. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Alteração  36 

Eric Andrieu 

em nome do Grupo S&D 

 

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 14 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Os projetos que solicitem 

cofinanciamento do MIE e sejam 

conformes às políticas da UE, em especial 

o Regulamento RTE-T, têm um claro 

valor acrescentado europeu e merecem 

um tratamento diferenciado ao abrigo do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento. A 

fim de promover e acelerar a participação 

dos Estados-Membros, das regiões, das 

autoridades locais e de outras entidades 

no financiamento do projeto, essas 

contribuições devem ser consideradas 

medidas pontuais e aplicáveis para efeitos 

de flexibilidade no âmbito das atuais 

regras do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento1-A. 

 _________________ 

 1-A Ver Comunicação da Comissão, de 13 

de janeiro de 2015, intitulada «Otimizar o 

recurso à flexibilidade prevista nas atuais 

regras do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento». 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Alteração  37 

Eric Andrieu 

em nome do Grupo S&D 

 

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 27 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As orientações setoriais 

(orientações RTE), bem como as listas de 

projetos de interesse comum no domínio 

da energia, devem ser revistas a tempo 

para o novo período de despesas, a fim de 

as harmonizar com os objetivos em 

matéria de energia e clima para 2030 e 

com as metas de descarbonização a longo 

prazo, e de integrar o princípio do 

primado da eficiência energética na 

avaliação das necessidades de 

investimento, na avaliação dos projetos e 

no processo de seleção dos projetos. 

Or. en 

 


