
 

AM\1171607PT.docx  PE631.579v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0409/95 

Alteração  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 13-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) Atendendo às ameaças para a 

segurança, os projetos que beneficiem de 

apoio da União devem incluir a 

resistência e a manutenção das 

infraestruturas. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0409/96 

Alteração  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Os investimentos cofinanciados 

pelo presente programa, em especial se 

estiverem relacionados com a melhoria de 

infraestruturas seguras e resistentes ou 

com a consecução dos objetivos em 

matéria de clima, devem ser qualificados 

como investimentos elegíveis para efeitos 

da aplicação da cláusula de investimento 

e excluídos da avaliação da situação 

orçamental dos Estados-Membros ao 

abrigo do artigo 5.º do Regulamento (CE) 

n.º 1466/97 do Conselho e do artigo 2.º do 

Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 

Conselho. Os investimentos e as medidas 

orçamentais a que se refere o presente 

número e implementados no âmbito do 

presente programa devem ser 

considerados isentos dos cálculos 

relativos ao défice e à dívida. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0409/97 

Alteração  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

9. Os recursos afetados aos 

Estados-Membros em regime de gestão 

partilhada podem, a pedido, ser 

transferidos para o programa. A Comissão 

deve aplicar esses recursos diretamente, em 

conformidade com [o artigo 62.º, n.º 1, 

alínea a),] do Regulamento Financeiro ou, 

indiretamente, em conformidade com a 

alínea c) do mesmo artigo. Sempre que 

possível, esses recursos devem ser usados 

em benefício do Estado-Membro em causa. 

9. Os recursos afetados a um 

Estado-Membro em regime de gestão 

partilhada podem, a pedido, ser 

transferidos para o programa. A Comissão 

deve aplicar esses recursos diretamente, em 

conformidade com [o artigo 62.º, n.º 1, 

alínea a),] do Regulamento Financeiro ou, 

indiretamente, em conformidade com a 

alínea c) do mesmo artigo. Esses recursos 

devem ser usados na mesma categoria de 

regiões, conforme definido no artigo 102.º 

do Regulamento [novo Regulamento 

Disposições Comuns], em benefício do 

Estado-Membro em causa, e ser afetados a 

um projeto que tenha o mesmo objetivo. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0409/98 

Alteração  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 b) – subalínea vi) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(vi) ações que implementam 

infraestruturas e uma mobilidade seguras e 

protegidas, incluindo a segurança 

rodoviária, em conformidade com o artigo 

34.º do Regulamento (UE) n.º 1315/2013; 

(vi) ações que implementam a 

segurança e a proteção das infraestruturas, 

incluindo a melhoria da manutenção e da 

resistência das infraestruturas, e da 

mobilidade, incluindo a segurança 

rodoviária, em conformidade com o artigo 

34.º do Regulamento (UE) n.º 1315/2013; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0409/99 

Alteração  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 b) – subalínea vii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(vii) ações que visam melhorar a 

resistência das infraestruturas de 

transportes às alterações climáticas e às 

catástrofes naturais; 

(vii) ações que visam melhorar a 

resistência das infraestruturas de 

transportes, nomeadamente às alterações 

climáticas e às catástrofes naturais; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0409/100 

Alteração  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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. 

(c) A título do objetivo específico 

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

subalínea (ii) e nos termos do artigo 6.º-A: 

(i) ações ou atividades específicas no 

âmbito de uma ação que apoiem partes, 

novas ou existentes, da rede transeuropeia 
de transportes aptas para o transporte 

militar, a fim de a adaptar aos requisitos de 

dupla mobilidade, com a finalidade de 

permitir uma dupla utilização civil e militar 

da infraestrutura, assegurando para tal 

uma distribuição geográfica equilibrada 

em toda a União, em particular nos eixos 

Norte-Sul e Este-Oeste; 

(i-A) ações que melhorem a acessibilidade 

e a disponibilidade das infraestruturas de 

transportes para fins de segurança e 

proteção civil; 

(i-B) ações que aumentem a resiliência 

contra as ameaças à cibersegurança. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0409/101 

Alteração  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os projetos que, de acordo com 

uma avaliação, sejam considerados 

irremediavelmente nocivos para o 

ambiente e para a saúde não podem ser 

financiados ao abrigo do presente 

programa. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0409/102 

Alteração  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 13 – n.º 1 – alínea g-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) Participação dos cidadãos e das 

comunidades locais através de consultas 

públicas realizadas pelos Estados-

Membros ou pelas autoridades locais; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0409/103 

Alteração  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 13 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. No setor dos transportes, a 

avaliação das propostas face aos critérios 

de atribuição, a que se refere o n.º 1, 

devem, se aplicável, assegurar que as ações 

propostas sejam coerentes com os planos 

de trabalho no domínio dos corredores, e 

os atos de execução, nos termos do artigo 

47.º do Regulamento (UE) n.º 1315/2013, e 

tenham em conta o parecer do 

coordenador europeu responsável, nos 

termos do artigo 45.º, n.º 8, do mesmo 

regulamento. 

4. No setor dos transportes, a 

avaliação das propostas face aos critérios 

de atribuição, a que se refere o n.º 1, 

devem, se aplicável, assegurar que as ações 

propostas sejam coerentes com os planos 

de trabalho no domínio dos corredores, e 

os atos de execução, nos termos do artigo 

47.º do Regulamento (UE) n.º 1315/2013. 

Or. en 

 


