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Alteração  1 

Daniela Aiuto, Marco Valli, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, 

Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilar dos transportes do Mecanismo Interligar a Europa após 2020 

Proposta de resolução comum 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  18-A. Exorta os Estados-Membros a 

apresentarem projetos ao abrigo do MIE, 

de forma complementar e não exclusiva 

no que respeita aos projetos cofinanciados 

pelos Fundos EIE, tendo em conta as 

necessidades de toda a rede de transportes 

nos respetivos territórios; 

Or. en 
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Alteração  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, 

Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilar dos transportes do Mecanismo Interligar a Europa após 2020 

Proposta de resolução comum 

N.º 19 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

19. Recorda que a conclusão da rede 

principal de transporte na UE e a 

implementação das prioridades políticas 

continuarão a exigir a participação dos 

cidadãos e das partes interessadas em causa 

na tomada de decisão, a transparência da 

avaliação e do acompanhamento da 

aplicação dos fundos em termos ambientais 

e financeiros, a melhoria da integração 

modal e a promoção de operações 

intermodais; 

19. Recorda que a conclusão da rede 

principal de transporte na UE e a 

implementação das prioridades políticas 

continuarão a exigir a participação dos 

cidadãos e das partes interessadas em causa 

na tomada de decisão, a transparência da 

avaliação e do acompanhamento da 

aplicação dos fundos em termos ambientais 

e financeiros, a melhoria da integração 

modal e a promoção de operações 

intermodais; salienta a importância de 

uma reavaliação dos atuais projetos do 

MIE que sejam controversos e que não 

garantam um verdadeiro valor 

acrescentado em termos económicos, 

sociais e ambientais aos 

Estados-Membros em causa; 

Or. en 

 

 


