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6.12.2018 A8-0409/49 

Alteração  49 

Florent Marcellesi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 A8-0409/50 

Alteração  50 

Florent Marcellesi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 

se enquadrem na categoria das 

infraestruturas energéticas definida no 

Anexo II, secção I, do mesmo 

regulamento; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Alteração  51 

Florent Marcellesi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Ações que incluam a utilização 

exclusiva de hidrogénio renovável ou 

biometano após a respetiva classificação 

como elegíveis nos termos de uma 

metodologia desenvolvida pela Comissão 

Europeia. Tal deverá incluir, pelo menos, 

os seguintes elementos: 

 (i) Uma lista das adaptações técnicas 

obrigatórias a serem aplicadas; 

 (ii) A eficiência mínima e o coeficiente do 

ciclo de vida a serem alcançados; 

 (iii) A sustentabilidade global e o nível de 

redução dos gases com efeito de estufa a 

serem alcançados. 

 A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, nos termos do artigo 24.º, para 

determinar a respetiva metodologia. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Alteração  52 

Florent Marcellesi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea b-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-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; 

 No setor da energia, não são elegíveis 

para assistência financeira da União, a 

título do presente regulamento, as 

seguintes ações: 

 (i) Ações relacionadas com a produção, 

transformação, transporte, distribuição, 

armazenamento ou combustão de 

combustíveis fósseis; 

 (ii) Ações relativas a projetos de gás 

renovável e descarbonizado que 

transportem recursos fósseis. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Alteração  53 

Florent Marcellesi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 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 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Alteração  54 

Florent Marcellesi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – Parte I-A  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 I-A Acompanhamento da ação 

climática e avaliação dos recursos 

atribuídos 

 A fim de garantir a consecução dos 

objetivos de integração da ação climática 

previstos no presente regulamento, a 

Comissão deve estabelecer um sistema 

para o acompanhamento da ação 

climática em função dos recursos 

atribuídos e as despesas efetivas com base 

no sistema dos marcadores do Rio, 

distinguindo entre a atenuação e a 

adaptação e os vários setores e as suas 

reduções de emissões de GEE. 

 A avaliação da resistência às alterações 

climáticas deve ir além das atuais 

metodologias de atribuição de preços ao 

carbono e à pegada de dióxido de 

carbono, compreendendo, pelo menos, os 

seguintes critérios: 

 (a) Integração do primeiro princípio da 

eficiência energética; 

 (b) Impacto ambiental e social de longo 

prazo; 

 (c) Avaliação do ciclo de vida dos projetos 

a fim de minimizar os seus impactos 

negativos e maximizar os seus benefícios 
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em termos de atenuação e adaptação às 

alterações climáticas. Para o efeito deve 

ser efetuada uma avaliação com base em 

orientações a definir pela Comissão a 

partir de um cenário de aquecimento de 

1,5 °C no âmbito das vias de 

descarbonização setorial. 

Or. en 

 

 


