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7.12.2018 A8-0409/86 

Alteração  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 29 

 
Texto da Comissão Alteração 

(29) As ações que contribuam para 

projetos de interesse comum no domínio 

das infraestruturas de conectividade digital 

devem implantar a tecnologia mais 

adequada a cada projeto, propondo 

simultaneamente o melhor equilíbrio entre 

as tecnologias mais avançadas em termos 

de capacidade de fluxo de dados, segurança 

de transmissão, resiliência da rede e 

eficiência de custos, devendo ser-lhes dada 

prioridade por meio de programas de 

trabalho que tenham em conta os critérios 

definidos no presente regulamento. A 

implantação de redes de muito alta 

capacidade pode incluir infraestruturas 

passivas, a fim de maximizar os benefícios 

socioeconómicos e ambientais. Por último, 

na atribuição de prioridades às ações, 

devem ser tidas em conta as potenciais 

repercussões positivas, em termos de 

conectividade, nomeadamente quando um 

projeto implantado pode reforçar a 

justificação económica de implantações 

futuras que tenham como resultado uma 

maior cobertura dos territórios e da 

população em regiões até agora não 

abrangidas. 

(29) As ações que contribuam para 

projetos de interesse comum no domínio 

das infraestruturas de conectividade digital 

devem implantar a melhor tecnologia 

disponível em termos de proteção da 

saúde humana e ambiental, propondo 

simultaneamente o melhor equilíbrio entre 

as tecnologias mais avançadas em termos 

de capacidade de fluxo de dados, segurança 

de transmissão, resiliência da rede, 

cibersegurança, eficiência de custos e 

benefícios sociais, devendo ser-lhes dada 

prioridade por meio de programas de 

trabalho que tenham em conta os critérios 

definidos no presente regulamento. A 

implantação de redes de muito alta 

capacidade pode incluir infraestruturas 

passivas, a fim de maximizar os benefícios 

socioeconómicos e ambientais. Por último, 

na atribuição de prioridades às ações, 

devem ser tidas em conta as potenciais 

repercussões positivas, em termos de 

conectividade, nomeadamente quando um 

projeto implantado pode reforçar a 

justificação económica de implantações 

futuras que tenham como resultado uma 

maior cobertura dos territórios e da 

população em regiões até agora não 

abrangidas. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Alteração  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 8 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os projetos de interesse comum no 

domínio das infraestruturas de 

conectividade digital devem satisfazer os 

seguintes critérios: 

 (a) Basear-se no princípio da precaução e 

no princípio que consiste em adotar 

medidas preventivas face a um possível 

risco para a saúde humana, a saúde 

animal ou a fitossanidade, ou para a 

proteção do ambiente; 

 (b) Contribuir para o objetivo específico 

previsto no artigo 3.º, n.º 2, alínea c); 

 (c) Implantar a melhor tecnologia 

disponível, propondo simultaneamente o 

melhor equilíbrio em termos de 

capacidade de fluxo de dados, segurança 

de transmissão, resiliência da rede, 

cibersegurança, segurança sanitária e 

proteção ambiental, eficiência de custos e 

benefícios sociais; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Alteração  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 8 – n.º 3 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Será dada prioridade às ações que 

contribuam para o acesso a redes de muito 

alta capacidade, capazes de fornecer 

conectividade a gigabits aos agentes 

socioeconómicos, tendo em conta a função 

destes, a relevância dos serviços digitais e 

das aplicações viabilizadas pelo 

fornecimento da conectividade subjacente, 

assim como os potenciais benefícios 

socioeconómicos para os cidadãos, para as 

empresas e para as comunidades locais, 

incluindo potenciais repercussões positivas 

em termos de conectividade, em 

consonância com a parte V do anexo; 

(a) Será dada prioridade às ações que 

contribuam para o acesso a redes de muito 

alta capacidade, capazes de fornecer 

conectividade a gigabits, incluindo 5G ou 

outra conetividade móvel de ponta, aos 

agentes socioeconómicos. A 

competitividade da União a nível mundial 

e a sua capacidade para absorver 

investimentos têm em conta, para além 

dos agentes socioeconómicos, a relevância 

dos serviços digitais e das aplicações 

viabilizadas pelo fornecimento da 

conectividade subjacente, assim como os 

potenciais benefícios socioeconómicos 

para os cidadãos, para as empresas e para 

as comunidades locais, incluindo 

potenciais repercussões positivas em 

termos de conectividade, bem como os 

padrões mais elevados em matéria de 

segurança no que respeita à saúde 

humana e à proteção do ambiente, em 

consonância com a parte V do anexo; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/89 

Alteração  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 8 – n.º 3 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) No que se refere a ações que 

contribuam para a implantação de sistemas 

de 5G, será dada prioridade à implantação 

de corredores de 5G ao longo dos 

principais itinerários de transporte terrestre, 

incluindo as redes transeuropeias de 

transportes. O âmbito em que a ação 

contribui para garantir a cobertura ao longo 

dos principais itinerários de transportes 

também deve ser tido em consideração, ao 

permitir o fornecimento ininterrupto dos 

serviços digitais de sinergia e ao 

maximizar potenciais repercussões para os 

territórios e para a população nas 

proximidades da área de implementação do 

projeto. Na parte V do anexo foi apensa 

uma lista indicativa dos projetos que 

podem beneficiar do apoio; 

(c) No que se refere a ações que 

contribuam para a implantação de sistemas 

de 5G, será dada prioridade à implantação 

de corredores de 5G ao longo dos 

principais itinerários de transporte terrestre, 

incluindo as redes transeuropeias de 

transportes, e a plataformas 

socioeconómicas. O âmbito em que a ação 

contribui para garantir a cobertura ao longo 

dos principais itinerários de transportes 

também deve ser tido em consideração, ao 

permitir o fornecimento ininterrupto dos 

serviços digitais de sinergia, ao maximizar 

potenciais repercussões e ao minimizar 

riscos sanitários e ambientais para os 

territórios e para a população nas 

proximidades da área de implementação do 

projeto. Na parte V do anexo foi apensa 

uma lista indicativa dos projetos que 

podem beneficiar do apoio; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Alteração  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 8 – n.º 3 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(e) No que se refere à cobertura através 

de redes de muito alta capacidade, será 

dada prioridade às ações que contribuam 

para a cobertura de territórios e 

populações, na proporção inversa à 

intensidade do apoio da subvenção que 

seria necessário para que o projeto pudesse 

ser executado em relação às taxas máximas 

de cofinanciamento aplicáveis, definidas 

no artigo 14.º. Também deve ser tido em 

conta o âmbito em que a ação contribui 

para garantir a cobertura integral do 

território e da população numa determinada 

área de implantação do projeto, enquanto 

maximiza potenciais repercussões para os 

territórios e populações nas proximidades 

da área de implantação do projeto. 

(e) No que se refere à cobertura através 

de redes de muito alta capacidade, será 

dada prioridade às ações que contribuam 

para a cobertura de territórios e 

populações, na proporção inversa à 

intensidade do apoio da subvenção que 

seria necessário para que o projeto pudesse 

ser executado em relação às taxas máximas 

de cofinanciamento aplicáveis, definidas 

no artigo 14.º. Também deve ser tido em 

conta o âmbito em que a ação contribui 

para garantir a cobertura integral do 

território e da população numa determinada 

área de implantação do projeto, enquanto 

maximiza potenciais repercussões e 

minimiza riscos sanitários e ambientais 

para os territórios e populações nas 

proximidades da área de implantação do 

projeto. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Alteração  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. No setor da energia, podem 

beneficiar de assistência financeira da 

União, a título do presente regulamento, as 

seguintes ações: 

3. No setor da energia, podem 

beneficiar de assistência financeira da 

União, a título do presente regulamento, as 

seguintes ações: 

(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; 

(b) Ações que apoiem projetos 

transfronteiriços no domínio das energia 

renováveis, incluindo a sua conceção, 

conforme a definição da parte IV do anexo 

do presente regulamento, sob reserva do 

cumprimento das condições estabelecidas 

no artigo 7.º do mesmo. 

(b) Ações que apoiem projetos 

transfronteiriços no domínio das energia 

renováveis, incluindo a sua conceção, 

conforme a definição da parte IV do anexo 

do presente regulamento, sob reserva do 

cumprimento das condições estabelecidas 

no artigo 7.º do mesmo. 

 (b-A) 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, 
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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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7.12.2018 A8-0409/92 

Alteração  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. No setor da energia, podem 

beneficiar de assistência financeira da 

União, a título do presente regulamento, as 

seguintes ações: 

3. No setor da energia, podem 

beneficiar de assistência financeira da 

União, a título do presente regulamento, as 

seguintes ações: 

(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; 

(b) Ações que apoiem projetos 

transfronteiriços no domínio das energia 

renováveis, incluindo a sua conceção, 

conforme a definição da parte IV do anexo 

do presente regulamento, sob reserva do 

cumprimento das condições estabelecidas 

no artigo 7.º do mesmo. 

(b) Ações que apoiem projetos 

transfronteiriços no domínio das energia 

renováveis, incluindo a sua conceção, 

conforme a definição da parte IV do anexo 

do presente regulamento, sob reserva do 

cumprimento das condições estabelecidas 

no artigo 7.º do mesmo. 

 (b-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; 
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 (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; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Alteração  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

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 V – ponto 2 – parágrafo 1– travessão 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 -  cumprirem as mais rigorosas normas de 

segurança em termos de limitação da 

poluição eletromagnética, a fim de 

proteger a saúde humana e o ambiente; 

Or. en 

 


