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Alteração 1
Mario Furore

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Toma conhecimento do projeto de 
orçamento proposto pela Comissão no 
sector dos transportes; deplora os cortes 
indiscriminados solicitados pelo Conselho;

1. Toma conhecimento do projeto de 
orçamento proposto pela Comissão no 
sector dos transportes; deplora os cortes 
indiscriminados solicitados pelo Conselho, 
uma vez que não se baseiam numa 
avaliação efetiva das necessidades; 
considera necessário que os cortes sejam 
acompanhados de uma revisão das 
despesas, a fim de evitar o desperdício e o 
financiamento de projetos que não sejam 
portadores de um verdadeiro valor 
acrescentado nos planos económico, 
ambiental e social;

Or. it

Alteração 2
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Toma conhecimento do projeto de 
orçamento proposto pela Comissão no 
sector dos transportes; deplora os cortes 
indiscriminados solicitados pelo Conselho;

1. Toma conhecimento do projeto de 
orçamento proposto pela Comissão no 
sector dos transportes; deplora os cortes 
indiscriminados solicitados pelo Conselho; 
insiste num orçamento ambicioso para o 
setor dos transportes da UE, que tenha em 
conta os desafios emergentes e as atuais 
prioridades políticas relacionadas com a 
política de transportes da UE;

Or. en

Alteração 3
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Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Toma conhecimento do projeto de 
orçamento proposto pela Comissão no 
sector dos transportes; deplora os cortes 
indiscriminados solicitados pelo 
Conselho;

1. Toma conhecimento do projeto de 
orçamento proposto pela Comissão no 
sector dos transportes; solicita que, no 
quadro da repartição dos fundos 
disponíveis para os transportes, seja 
mantida a quota de financiamento 
destinada ao Mecanismo Interligar a 
Europa (MIE);

Or. it

Alteração 4
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. recorda que, segundo um parecer 
do Tribunal de Contas, os custos a cargo 
do orçamento da UE poderiam ser 
reduzidos através da centralização das 
atividades da Agência Ferroviária 
Europeia (AFE) numa única sede;

Or. it

Alteração 5
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que é chegado o 
momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 

2. Considera que é chegado o 
momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 
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transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes com zero emissões até 
2050 e garantir o pleno alinhamento com o 
Acordo de Paris;

transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes com zero emissões até 
2050 e garantir o pleno alinhamento com o 
Acordo de Paris; salienta, por 
conseguinte, que um elevado nível de 
financiamento, uma utilização eficiente e 
orientada para os resultados dos fundos 
destinados à vertente dos trasnportes, aos 
programas e empresas comuns que 
cumpram estes objetivos no âmbito do 
Horizonte 2020, se revestem de uma 
elevada importância; salienta a 
importância dos projetos e programas nos 
domínios da descarbonização e da 
digitalização e solicita que lhes seja 
atribuído financiamento adequado e 
prioridade; insta a Comissão a promover 
a digitalização na logística;

Or. en

Alteração 6
Elena Kountoura

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que é chegado o 
momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 
transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes com zero emissões até 
2050 e garantir o pleno alinhamento com o 
Acordo de Paris;

2. Considera que é chegado o 
momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 
transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes com zero emissões até 
2050 e garantir o pleno alinhamento com o 
Acordo de Paris; considera que esta 
reformulação deve ter plenamente em 
conta as necessidades dos grupos sociais e 
regiões vulneráveis para que a transição 
seja justa e inclusiva;

Or. el

Alteração 7
Maria Grapini

Projeto de parecer
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N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que é chegado o 
momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 
transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes com zero emissões até 
2050 e garantir o pleno alinhamento com o 
Acordo de Paris;

2. Considera que é chegado o 
momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 
transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes com zero emissões até 
2050 e garantir o pleno alinhamento com o 
Acordo de Paris; salienta que o 
financiamento deve ser utilizado para 
melhorar a conectividade e tornar os 
transportes mais eficientes;

Or. ro

Alteração 8
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que é chegado o 
momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 
transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes com zero emissões 
até 2050 e garantir o pleno alinhamento 
com o Acordo de Paris;

2. Considera que é chegado o 
momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 
transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes sustentável e 
eficiente, garantindo a segurança das 
infraestruturas, a proteção da dimensão 
social dos trabalhadores e a redução dos 
encargos para as empresas através da 
digitalização e da inovação tecnológica;

Or. it

Alteração 9
Giuseppe Ferrandino

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que é chegado o 2. Considera que é chegado o 
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momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 
transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes com zero emissões até 
2050 e garantir o pleno alinhamento com o 
Acordo de Paris;

momento de proceder a uma reformulação 
mais profunda do financiamento dos 
transportes da UE, com vista a criar um 
sector de transportes com zero emissões até 
2050 e garantir o pleno alinhamento com o 
Acordo de Paris e os objetivos de 
desenvolvimento sustentável;

Or. it

Alteração 10
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Manifesta a sua preocupação com 
a crescente centralização dos poderes e 
das responsabilidades das agências no 
setor dos transportes, o que pode levar a 
um aumento dos custos a cargo do 
orçamento da UE;

Or. it

Alteração 11
Andrey Novakov

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão;

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão; observa que a 
saída do Reino Unido da UE afetaria 
gravemente as operações transfronteiriças 
dos transportadores rodoviários; insta, 
por conseguinte, a Comissão a apresentar 
um pacote de medidas de compensação 
para proteger o setor;



PE640.014v01-00 8/39 AM\1187503PT.docx

PT

Or. en

Alteração 12
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão;

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão; salienta que a 
política de transportes da UE necessita de 
um financiamento adequado e suficiente 
para garantir o crescimento, o emprego e 
a competitividade na Europa, a par de 
mais investimentos na investigação e 
inovação, na coesão social e territorial;

Or. en

Alteração 13
Dominique Riquet

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão;

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão; sublinha que a 
transversalidade entre políticas, finanças 
e procedimentos administrativos deve ser 
desenvolvida com o objetivo de obter 
ganhos de eficiência em grandes projetos 
de infraestruturas;

Or. en
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Alteração 14
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão;

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão; considera 
importante que a política de transportes 
tenha igualmente em conta as zonas 
geográficas mais remotas, para as ligar;

Or. ro

Alteração 15
Giuseppe Ferrandino

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão;

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade, à 
utilidade dos projetos para os cidadãos e 
as empresas, incluindo nas regiões mais 
periféricas da União Europeia, e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão;

Or. it

Alteração 16
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Insiste que a política de transportes 
da UE é essencial para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental, pelo que 
deve ser dada prioridade à qualidade e à 
sustentabilidade dos projetos e não à sua 
quantidade ou dimensão;

3. Sublinha que as políticas em 
matéria de transportes são essenciais para 
o desenvolvimento industrial dos Estados 
europeus e para a sustentabilidade 
económica, social e ambiental;

Or. it

Alteração 17
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a importância dos 
investimentos em projetos de 
infraestruturas que assegurem a execução 
de novas estruturas e a manutenção e a 
segurança das existentes, tanto na rede 
central como na rede global dos 
corredores da RTE-T, nomeadamente 
com vista a assegurar transportes 
adequados de longa distância e a 
melhorar a coesão e a conectividade 
territorial local, incluindo nas regiões 
periféricas e insulares;

Or. it

Alteração 18
Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Destaca o papel fundamental da 
política de transportes da UE na 
promoção e no reforço da coesão 
territorial, social e económica da UE e na 
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garantia da acessibilidade territorial e da 
conectividade de todas as regiões da 
União, incluindo as regiões remotas, 
ultraperiféricas, insulares, periféricas, 
montanhosas e transfronteiriças, bem 
como as zonas despovoadas e 
escassamente povoadas; 

Or. es

Alteração 19
Daniel Freund

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que a política da UE em 
matéria de infraestruturas de transportes 
deve concentrar-se mais na integração 
dos três aspetos seguintes:
- a interconectividade entre os corredores 
e a rede global e as ligações 
transfronteiriças tem de ser prioritária;
- a intermodalidade deve ser uma base 
para as decisões relativas aos projetos;
- a interoperabilidade tem de ser uma 
condição para o cofinanciamento de 
projetos de transportes;

Or. en

Alteração 20
Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Salienta a importância de 
promover e reforçar a mobilidade 
inteligente, interoperável, sustentável, 
multimodal, inclusiva, acessível e segura;
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Or. es

Alteração 21
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Reitera que o acordo provisório 
sobre o regulamento que cria Programa 
InvestEU1contém uma disposição geral – 
aplicável a todo o financiamento 
relacionado com os transportes – que 
garante que os «projetos que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos não devem ser 
elegíveis para apoio» e que todos os 
«projetos (...) devem ser avaliados (..) para 
determinar se têm uma incidência 
ambiental, climática e social e, em caso 
afirmativo, devem ser submetidos a uma 
avaliação quanto à sua sustentabilidade»;

4. Reitera que o acordo provisório 
sobre o regulamento que cria Programa 
InvestEU1 contém uma disposição geral – 
aplicável a todo o financiamento 
relacionado com os transportes – que 
garante que «as operações que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos não devem ser 
elegíveis para apoio» e que os «projetos de 
investimento que beneficiam de apoio 
substancial por parte da União, 
particularmente no domínio das 
infraestruturas, devem ser avaliados pelo 
parceiro de execução para determinar se 
têm uma incidência ambiental, climática e 
social e, em caso afirmativo, devem ser 
submetidos a uma avaliação quanto à sua 
sustentabilidade (...)»; recorda que o 
Fundo InvestEU deve apoiar 
investimentos que contribuam para uma 
maior coesão económica, territorial e 
social na União e que, a fim de maximizar 
o impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da UE, é conveniente 
maximizar as «sinergias entre os 
programas da União relevantes em 
domínios como os transportes, a energia e 
os serviços digitais»;

_________________ _________________
1 Resolução legislativa do Parlamento 
Europeu, de 18 de abril de 2019, sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Programa InvestEU  (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

1 Resolução legislativa do Parlamento 
Europeu, de 18 de abril de 2019, sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Programa InvestEU (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

Or. en
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Alteração 22
Mario Furore

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Reitera que o acordo provisório 
sobre o regulamento que cria Programa 
InvestEU1contém uma disposição geral – 
aplicável a todo o financiamento 
relacionado com os transportes – que 
garante que os «projetos que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos não devem ser 
elegíveis para apoio» e que todos os 
«projetos (...) devem ser avaliados (..) para 
determinar se têm uma incidência 
ambiental, climática e social e, em caso 
afirmativo, devem ser submetidos a uma 
avaliação quanto à sua sustentabilidade»;

4. Reitera que o acordo provisório 
sobre o regulamento que cria Programa 
InvestEU1 contém uma disposição geral – 
aplicável a todo o financiamento 
relacionado com os transportes – que 
garante que os «projetos que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos não devem ser 
elegíveis para apoio» e que todos os 
«projetos (...) devem ser avaliados (..) para 
determinar se têm uma incidência 
ambiental, climática e social e, em caso 
afirmativo, devem ser submetidos a uma 
avaliação quanto à sua sustentabilidade»; 
salienta que as transferências, que 
resultam do poder discricionário dos 
Estado-Membro, para instrumentos como 
o InvestEU terão de ser portadoras de 
benefícios para a mesma categoria de 
regiões ou os mesmos territórios de onde 
os recursos provêm;

_________________ _________________
1 Resolução legislativa do Parlamento 
Europeu, de 18 de abril de 2019, sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Programa InvestEU  (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

1 Resolução legislativa do Parlamento 
Europeu, de 18 de abril de 2019, sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Programa InvestEU (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

Or. it

Alteração 23
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Reitera que o acordo provisório 
sobre o regulamento que cria Programa 
InvestEU1contém uma disposição geral – 
aplicável a todo o financiamento 
relacionado com os transportes – que 
garante que os «projetos que sejam 
incompatíveis com o cumprimento dos 
objetivos climáticos não devem ser 
elegíveis para apoio» e que todos os 
«projetos (...) devem ser avaliados (..) para 
determinar se têm uma incidência 
ambiental, climática e social e, em caso 
afirmativo, devem ser submetidos a uma 
avaliação quanto à sua sustentabilidade»;

4. Tom nota do facto de o acordo 
provisório sobre o regulamento que cria 
Programa InvestEU1 conter uma 
disposição geral – aplicável a todo o 
financiamento relacionado com os 
transportes – que garante que os projetos 
sejam avaliados para determinar se têm 
uma incidência ambiental, climática e 
social; 

_________________ _________________
1 Resolução legislativa do Parlamento 
Europeu, de 18 de abril de 2019, sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Programa InvestEU  (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

1 Resolução legislativa do Parlamento 
Europeu, de 18 de abril de 2019, sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
Programa InvestEU (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

Or. it

Alteração 24
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta a importância da 
conclusão bem sucedida dos grandes 
projetos de infraestruturas já em curso, 
incluindo projetos transfronteiriços como 
o troço de alta velocidade Turim-Lyon e o 
túnel de base do Brenner; reitera, a este 
respeito, a importância de concluir o 
trabalho nos prazos previstos sem 
qualquer adiamento;

Or. it
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Alteração 25
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, 
Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que, para além do seu 
papel fundamental na execução do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos 
(FEIE) e do InvestEU, é crucial que a 
revisão da política de transportes do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), prevista 
para 2020, abra caminho a uma revisão 
mais profunda do financiamento dos 
transportes pelo Banco; insta o BEI a 
apresentar ao Parlamento, em tempo útil, 
um relatório sobre todas as etapas da sua 
revisão da política de transportes;

5. Salienta que, para além do seu 
papel fundamental na execução do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos 
(FEIE) e do InvestEU, é crucial que a 
revisão da política de transportes do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), prevista 
para 2020, abra caminho a uma revisão 
mais profunda do financiamento dos 
transportes pelo Banco; recorda que o BEI 
disponibilizou cerca de 140 mil milhões de 
euros em empréstimos para projetos no 
setor dos transportes no período de 2007-
2018, dos quais cerca de 80 % dizem 
respeito a infraestruturas rodoviárias [1]; 
insta o BEI a apresentar ao Parlamento, em 
tempo útil, um relatório sobre todas as 
etapas da sua revisão da política de 
transportes;

[1] Tribunal de Contas Europeu - 
apresentação da auditoria «Roads 
connecting European regions» (Estradas 
que ligam regiões da Europa) p. 9 — 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/AP19_08/AP_CONNECTING_R
OADS_EN.pdf

Or. en

Alteração 26
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que, para além do seu 
papel fundamental na execução do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos 
(FEIE) e do InvestEU, é crucial que a 

5. Salienta que, para além do seu 
papel fundamental na execução do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos 
(FEIE) e do InvestEU, é crucial que a 
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revisão da política de transportes do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), prevista 
para 2020, abra caminho a uma revisão 
mais profunda do financiamento dos 
transportes pelo Banco; insta o BEI a 
apresentar ao Parlamento, em tempo útil, 
um relatório sobre todas as etapas da sua 
revisão da política de transportes;

revisão da política de transportes do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), prevista 
para 2020, abra caminho a uma revisão 
mais profunda do financiamento dos 
transportes pelo Banco; insta o BEI a 
apresentar ao Parlamento, em tempo útil, 
um relatório sobre todas as etapas da sua 
revisão da política de transportes; salienta 
a importância de promover sinergias entre 
os diferentes programas de financiamento 
e a utilização de subvenções em 
combinação com outras formas de 
financiamento para gerar e promover a 
participação de capitais e de investimentos 
privados;

Or. it

Alteração 27
Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5 A. Sublinha o papel fundamental do 
programa do Mecanismo Interligar a 
Europa (MIE) na promoção do 
desenvolvimento de uma rede 
transeuropeia (RTE-T) de elevado 
desempenho, sustentável e interligada nos 
domínios das infraestruturas de 
transportes, da energia e dos serviços 
digitais; reafirma que a rápida conclusão 
da RTE-T contribuirá de forma 
significativa para a coesão 
socioeconómica e territorial da União, 
bem como para a promoção dos objetivos 
de descarbonização por si almejados; 
salienta que o programa MIE é 
fundamental para o investimento no 
crescimento sustentável a longo prazo, na 
inovação, na coesão, na competitividade e 
na criação de emprego na União;

Or. es
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Alteração 28
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Considera que as despesas do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no 
sector dos transportes podem ser 
melhoradas aumentando ainda mais a 
percentagem de financiamento para os 
modos de transporte sem emissões; 
congratula-se com a abordagem da 
Comissão visando cofinanciar o 
restabelecimento das ligações ferroviárias 
regionais transfronteiriças que foram 
desmanteladas ou abandonadas e incentiva 
os Estados-Membros, as regiões 
transfronteiriças e a Comissão a 
intensificarem os projetos ascendentes que 
contribuam para a reabertura das fronteiras 
da UE, nos casos em que tais fronteiras 
ainda existam; insta a Comissão a 
aumentar significativamente o montante 
reservado na rubrica orçamental do MIE 
para financiar o restabelecimento das 
ligações ferroviárias regionais em falta que 
foram desmanteladas ou abandonadas; 
cumpre intensificar a eletrificação da 
infraestrutura ferroviária e acelerar a 
implantação do Sistema Europeu de Gestão 
do Tráfego Ferroviário (ERTMS); o 
orçamento do MIE deve também ter em 
conta medidas de redução do ruído do 
transporte ferroviário de mercadorias, para 
assegurar um sistema de transporte de 
mercadorias sustentável e eficiente;

6. Considera que as despesas do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no 
sector dos transportes podem ser 
melhoradas aumentando ainda mais a 
percentagem de financiamento para os 
modos de transporte sem emissões; 
recorda que o MIE é um instrumento 
financeiro extremamente importante e 
vital no setor dos transportes e que o 
planeamento das despesas a curto e a 
longo prazo deve fazer-se segundo uma 
abordagem orientada para os resultados e 
procurar o valor acrescentado da UE, 
especialmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento e à conclusão das redes 
principal e global da RTE-T; congratula-
se com a abordagem da Comissão visando 
cofinanciar o restabelecimento das ligações 
regionais transfronteiriças que foram 
desmanteladas ou abandonadas e incentiva 
os Estados-Membros, as regiões 
transfronteiriças e a Comissão a 
intensificarem os projetos ascendentes que 
contribuam para a reabertura das fronteiras 
da UE, nos casos em que tais fronteiras 
ainda existam; insta a Comissão a 
aumentar significativamente o montante 
reservado na rubrica orçamental do MIE 
para financiar o restabelecimento das 
ligações regionais em falta que foram 
desmanteladas ou abandonadas; insta a 
Comissão a ter em conta as divergências 
ainda consideráveis em termos de 
infraestruturas de transportes em toda a 
UE; cumpre intensificar a eletrificação da 
infraestrutura ferroviária e acelerar a 
implantação do Sistema Europeu de Gestão 
do Tráfego Ferroviário (ERTMS); o 
orçamento do MIE deve também ter em 
conta medidas de redução do ruído do 
transporte ferroviário de mercadorias, para 
assegurar um sistema de transporte de 
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mercadorias sustentável e eficiente;

Or. en

Alteração 29
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Considera que as despesas do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no 
sector dos transportes podem ser 
melhoradas aumentando ainda mais a 
percentagem de financiamento para os 
modos de transporte sem emissões; 
congratula-se com a abordagem da 
Comissão visando cofinanciar o 
restabelecimento das ligações ferroviárias 
regionais transfronteiriças que foram 
desmanteladas ou abandonadas e incentiva 
os Estados-Membros, as regiões 
transfronteiriças e a Comissão a 
intensificarem os projetos ascendentes que 
contribuam para a reabertura das 
fronteiras da UE, nos casos em que tais 
fronteiras ainda existam; insta a Comissão 
a aumentar significativamente o montante 
reservado na rubrica orçamental do MIE 
para financiar o restabelecimento das 
ligações ferroviárias regionais em falta 
que foram desmanteladas ou 
abandonadas; cumpre intensificar a 
eletrificação da infraestrutura ferroviária e 
acelerar a implantação do Sistema Europeu 
de Gestão do Tráfego Ferroviário 
(ERTMS); o orçamento do MIE deve 
também ter em conta medidas de redução 
do ruído do transporte ferroviário de 
mercadorias, para assegurar um sistema de 
transporte de mercadorias sustentável e 
eficiente;

6. Considera que as despesas do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no 
sector dos transportes podem ser 
melhoradas aumentando ainda mais a 
percentagem de financiamento; congratula-
se com a abordagem da Comissão visando 
cofinanciar o restabelecimento das ligações 
ferroviárias regionais transfronteiriças que 
foram desmanteladas ou abandonadas e 
incentiva os Estados-Membros, as regiões 
transfronteiriças e a Comissão a 
intensificarem os projetos ascendentes; 
insta a Comissão a aumentar 
significativamente o montante reservado na 
rubrica orçamental do MIE; cumpre 
intensificar a eletrificação da infraestrutura 
ferroviária e acelerar a implantação do 
Sistema Europeu de Gestão do Tráfego 
Ferroviário (ERTMS); o orçamento do 
MIE deve também ter em conta medidas de 
redução do ruído do transporte ferroviário 
de mercadorias, para assegurar um sistema 
de transporte de mercadorias sustentável e 
eficiente; salienta a importância de 
viabilizar um cofinanciamento de 50 % 
para projetos transfronteiriços;

Or. it
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Alteração 30
Pierre Karleskind

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Considera que as despesas do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no 
sector dos transportes podem ser 
melhoradas aumentando ainda mais a 
percentagem de financiamento para os 
modos de transporte sem emissões; 
congratula-se com a abordagem da 
Comissão visando cofinanciar o 
restabelecimento das ligações ferroviárias 
regionais transfronteiriças que foram 
desmanteladas ou abandonadas e incentiva 
os Estados-Membros, as regiões 
transfronteiriças e a Comissão a 
intensificarem os projetos ascendentes que 
contribuam para a reabertura das fronteiras 
da UE, nos casos em que tais fronteiras 
ainda existam; insta a Comissão a 
aumentar significativamente o montante 
reservado na rubrica orçamental do MIE 
para financiar o restabelecimento das 
ligações ferroviárias regionais em falta que 
foram desmanteladas ou abandonadas; 
cumpre intensificar a eletrificação da 
infraestrutura ferroviária e acelerar a 
implantação do Sistema Europeu de Gestão 
do Tráfego Ferroviário (ERTMS); o 
orçamento do MIE deve também ter em 
conta medidas de redução do ruído do 
transporte ferroviário de mercadorias, para 
assegurar um sistema de transporte de 
mercadorias sustentável e eficiente;

6. Considera que as despesas do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no 
sector dos transportes podem ser 
melhoradas aumentando ainda mais a 
percentagem de financiamento para os 
modos de transporte sem emissões; 
congratula-se com a abordagem da 
Comissão visando cofinanciar o 
restabelecimento das ligações ferroviárias 
regionais transfronteiriças que foram 
desmanteladas ou abandonadas e incentiva 
os Estados-Membros, as regiões 
transfronteiriças e a Comissão a 
intensificarem os projetos ascendentes que 
contribuam para a reabertura das fronteiras 
da UE, nos casos em que tais fronteiras 
ainda existam; insta a Comissão a 
aumentar significativamente o montante 
reservado na rubrica orçamental do MIE 
para financiar o restabelecimento das 
ligações ferroviárias regionais em falta que 
foram desmanteladas ou abandonadas; 
cumpre intensificar a eletrificação da 
infraestrutura ferroviária e acelerar a 
implantação do Sistema Europeu de Gestão 
do Tráfego Ferroviário (ERTMS); o 
orçamento do MIE deve também ter em 
conta medidas de redução do ruído do 
transporte ferroviário de mercadorias, para 
assegurar um sistema de transporte de 
mercadorias sustentável e eficiente; 
considera que o MIE deve integrar e 
valorizar ainda mais o transporte 
marítimo;

Or. fr

Alteração 31
Mario Furore

Projeto de parecer
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N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Considera que as despesas do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no 
sector dos transportes podem ser 
melhoradas aumentando ainda mais a 
percentagem de financiamento para os 
modos de transporte sem emissões; 
congratula-se com a abordagem da 
Comissão visando cofinanciar o 
restabelecimento das ligações ferroviárias 
regionais transfronteiriças que foram 
desmanteladas ou abandonadas e incentiva 
os Estados-Membros, as regiões 
transfronteiriças e a Comissão a 
intensificarem os projetos ascendentes que 
contribuam para a reabertura das fronteiras 
da UE, nos casos em que tais fronteiras 
ainda existam; insta a Comissão a 
aumentar significativamente o montante 
reservado na rubrica orçamental do MIE 
para financiar o restabelecimento das 
ligações ferroviárias regionais em falta que 
foram desmanteladas ou abandonadas; 
cumpre intensificar a eletrificação da 
infraestrutura ferroviária e acelerar a 
implantação do Sistema Europeu de Gestão 
do Tráfego Ferroviário (ERTMS); o 
orçamento do MIE deve também ter em 
conta medidas de redução do ruído do 
transporte ferroviário de mercadorias, para 
assegurar um sistema de transporte de 
mercadorias sustentável e eficiente;

6. Considera que as despesas do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no 
sector dos transportes podem ser 
melhoradas aumentando ainda mais a 
percentagem de financiamento para os 
modos de transporte sem emissões; 
congratula-se com a abordagem da 
Comissão visando cofinanciar o 
restabelecimento das ligações ferroviárias 
regionais transfronteiriças que foram 
desmanteladas ou abandonadas e incentiva 
os Estados-Membros, as regiões 
transfronteiriças e a Comissão a 
intensificarem os projetos ascendentes que 
contribuam para a reabertura das fronteiras 
da UE, nos casos em que tais fronteiras 
ainda existam; insta a Comissão a 
aumentar significativamente o montante 
reservado na rubrica orçamental do MIE 
para financiar o restabelecimento das 
ligações ferroviárias regionais em falta que 
foram desmanteladas ou abandonadas, 
tendo sobretudo em consideração as áreas 
que apresentam desvantagens 
geográficas; cumpre completar a 
eletrificação da infraestrutura ferroviária e 
acelerar a implantação do Sistema Europeu 
de Gestão do Tráfego Ferroviário 
(ERTMS); o orçamento do MIE deve 
também ter em conta medidas de redução 
do ruído do transporte ferroviário de 
mercadorias, para assegurar um sistema de 
transporte de mercadorias sustentável e 
eficiente;

Or. it

Alteração 32
João Ferreira

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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6 A. Insta a um reforço significativo 
das rubricas orçamentais ligadas à 
coesão; neste âmbito, urge que os apoios 
às regiões ultraperiféricas sejam 
reforçados, nomeadamente o POSEI 
(Programa de Opções Específicas para 
fazer face ao Afastamento e à 
Insularidade), e apela à criação de um 
POSEI Transportes;

Or. pt

Alteração 33
Marian-Jean Marinescu

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Solicita à Comissão que apresente, 
até ao final de 2019, uma avaliação da 
execução de todos os projetos contratados, 
incluindo o ponto da situação e as 
previsões relativas à conclusão dos 
projetos e propostas que permitam atingir 
um nível de despesas de 100 %, incluindo 
a reafetação de fundos;

Or. en

Alteração 34
Josianne Cutajar

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a necessidade de investir 
na interconectividade das ilhas e das 
regiões periféricas da Europa, com o 
objetivo de reduzir as desigualdades 
sociais entre as regiões da UE através da 
promoção da integração económica;

Or. en
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Alteração 35
João Ferreira

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6 B. Insta a uma reorientação dos 
fundos da UE para o investimento 
público, ao nível das infraestruturas de 
transportes; rejeita, neste sentido, que o 
orçamento da UE seja utilizado em 
parcerias público-privadas e para a 
promoção da privatização e liberalização 
do setor - como se verifica no caso dos 
referidos fundos;

Or. pt

Alteração 36
Marian-Jean Marinescu

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Solicita à Comissão que apresente, 
até ao final do ano, uma avaliação da 
utilização dos fundos da UE no âmbito do 
MIE, do FC e do FEDER para projetos de 
transportes, incluindo o nível de 
cumprimento das estratégias de transporte 
e das condicionalidades ex ante previstas 
nos acordos de parceria;

Or. en

Alteração 37
Marian-Jean Marinescu

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-C. Solicita à Comissão que apresente, 
até ao final de 2019, uma avaliação do 
ponto da situação das despesas relativas 
aos montantes afetados aos instrumentos 
financeiros, previsões relativas ao nível 
final de absorção e propostas a aplicar 
para obter um nível de 100 %, incluindo a 
reafetação para outras rubricas 
orçamentais do MIE;

Or. en

Alteração 38
Marian-Jean Marinescu

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Solicita à Comissão que apresente 
uma avaliação da utilização dos 
montantes afetados à implantação do 
SESAR, do ponto da situação, das ações 
futuras e da contribuição dos projetos 
financiados a partir destes montantes 
para a implantação do SESAR nos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 39
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta a Comissão a promover a 
revitalização de comboios noturnos 
europeus confortáveis como alternativa 
sustentável aos voos de curta distância e às 
viagens de automóvel de longa distância;

7. Exorta a Comissão a promover a 
revitalização de comboios noturnos 
europeus confortáveis como alternativa 
possível e sustentável aos voos de curta 
distância e às viagens de automóvel de 
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longa distância;

Or. en

Alteração 40
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Insta a Comissão a combinar o 
cofinanciamento da rede EuroVelo com a 
rede ferroviária global;

8. Insta a Comissão a ponderar as 
opções das combinações possíveis entre o 
cofinanciamento da rede EuroVelo e a rede 
ferroviária global;

Or. en

Alteração 41
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Insta a Comissão a combinar o 
cofinanciamento da rede EuroVelo com a 
rede ferroviária global;

8. Insta a Comissão a avaliar a 
possibilidade de combinar o 
financiamento da rede EuroVelo com o da 
rede ferroviária global;

Or. it

Alteração 42
Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Salienta que a digitalização dos 
transportes pode tornar o setor dos 
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transportes da União mais inclusivo, 
inovador, interligado e sustentável; 
recorda à Comissão a importância de 
estabelecer uma nova estratégia da UE 
que tenha como prioridade uma transição 
justa e a reciclagem profissional dos 
trabalhadores cujos postos de trabalho se 
tornem obsoletos com a digitalização do 
setor dos transportes;

Or. es

Alteração 43
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Bill 
Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Insiste em que a Comissão e os 
Estados-Membros deem prioridade ao 
financiamento da segurança dos transportes 
de passageiros em diferentes meios de 
transporte e que se centrem na segurança 
dos utentes vulneráveis da estrada, 
nomeadamente os peões, os ciclistas e 
outros utentes da micromobilidade, face ao 
número ainda muito elevado de mortos e 
feridos em acidentes de viação e à nova 
Diretiva relativa à gestão da segurança da 
infraestrutura rodoviária, que prevê que os 
Estados-Membros assegurem que «as 
necessidades dos utentes da estrada 
vulneráveis sejam tidas em conta»;

9. Insiste em que a Comissão e os 
Estados-Membros deem prioridade ao 
financiamento da segurança dos transportes 
de passageiros em diferentes meios de 
transporte e que se centrem na segurança 
dos utentes vulneráveis da estrada, 
nomeadamente os peões, os ciclistas e 
outros utentes da micromobilidade, face ao 
número ainda muito elevado de mortos e 
feridos em acidentes de viação e à nova 
Diretiva relativa à gestão da segurança da 
infraestrutura rodoviária, que prevê que os 
Estados-Membros assegurem que «as 
necessidades dos utentes da estrada 
vulneráveis sejam tidas em conta»; insta a 
Comissão a prestar a assistência técnica e 
administrativa necessária aos Estados-
Membros relativamente às medidas de 
manutenção adequadas das estradas 
existentes nos respetivos planos globais de 
transporte, a fim de aumentar a qualidade 
e a segurança rodoviária;

Or. en

Alteração 44
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Dominique Riquet

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Insiste em que a Comissão e os 
Estados-Membros deem prioridade ao 
financiamento da segurança dos transportes 
de passageiros em diferentes meios de 
transporte e que se centrem na segurança 
dos utentes vulneráveis da estrada, 
nomeadamente os peões, os ciclistas e 
outros utentes da micromobilidade, face ao 
número ainda muito elevado de mortos e 
feridos em acidentes de viação e à nova 
Diretiva relativa à gestão da segurança da 
infraestrutura rodoviária, que prevê que os 
Estados-Membros assegurem que «as 
necessidades dos utentes da estrada 
vulneráveis sejam tidas em conta»;

9. Insiste em que a Comissão e os 
Estados-Membros deem prioridade ao 
financiamento da segurança dos transportes 
de passageiros em diferentes meios de 
transporte e que se centrem na segurança 
dos utentes vulneráveis da estrada, 
nomeadamente os peões, os ciclistas e 
outros utentes da micromobilidade, assim 
como na transição modal para modos de 
transporte mais seguros e limpos, como o 
transporte ferroviário, face ao número 
ainda muito elevado de mortos e feridos 
em acidentes de viação e à nova Diretiva 
relativa à gestão da segurança da 
infraestrutura rodoviária, que prevê que os 
Estados-Membros assegurem que «as 
necessidades dos utentes da estrada 
vulneráveis sejam tidas em conta»;

Or. en

Alteração 45
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Insiste em que a Comissão e os 
Estados-Membros deem prioridade ao 
financiamento da segurança dos transportes 
de passageiros em diferentes meios de 
transporte e que se centrem na segurança 
dos utentes vulneráveis da estrada, 
nomeadamente os peões, os ciclistas e 
outros utentes da micromobilidade, face ao 
número ainda muito elevado de mortos e 
feridos em acidentes de viação e à nova 
Diretiva relativa à gestão da segurança da 
infraestrutura rodoviária, que prevê que os 
Estados-Membros assegurem que «as 

9. Insiste em que a Comissão e os 
Estados-Membros deem prioridade ao 
financiamento da segurança dos transportes 
de passageiros em diferentes meios de 
transporte e que se centrem na segurança 
de todos os utentes vulneráveis da estrada, 
nomeadamente os peões, os ciclistas, as 
pessoas com deficiência e outros utentes 
da micromobilidade, face ao número ainda 
muito elevado de mortos e feridos em 
acidentes de viação e às disposições 
constantes da nova Diretiva relativa à 
gestão da segurança da infraestrutura 
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necessidades dos utentes da estrada 
vulneráveis sejam tidas em conta»;

rodoviária;

Or. it

Alteração 46
Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Considera que uma articulação 
mais forte do financiamento dos 
transportes urbanos com os planos de 
mobilidade urbana sustentável (SUMPS) é 
essencial para impulsionar a transformação 
da mobilidade urbana;

10. Considera que uma articulação 
mais forte do financiamento dos 
transportes urbanos com os planos de 
mobilidade urbana sustentável (SUMPS) é 
essencial para impulsionar a transformação 
da mobilidade urbana; solicita que estes 
planos de mobilidade urbana promovam a 
multimodalidade entre os diferentes 
modos de transporte sustentáveis, 
estabelecendo mecanismos de equilíbrio 
socioeconómico que assegurem a não 
discriminação dos cidadãos europeus;

Or. es

Alteração 47
Julie Lechanteux

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Considera que uma articulação 
mais forte do financiamento dos 
transportes urbanos com os planos de 
mobilidade urbana sustentável (SUMPS) é 
essencial para impulsionar a transformação 
da mobilidade urbana;

10. Considera que uma articulação 
mais forte do financiamento dos 
transportes urbanos com os planos de 
mobilidade urbana sustentável (SUMPS) é 
essencial para impulsionar a transformação 
da mobilidade urbana, fomentando ao 
mesmo tempo a criação e a salvaguarda 
de postos de trabalho a nível local nos 
Estados-Membros em que cumpre 
desenvolver tais planos de mobilidade 
urbana sustentável;
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Or. fr

Alteração 48
João Ferreira

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10 A. Defende que a existência de 
sociedades sustentáveis do ponto de vista 
ambiental, climático, económico e social 
só é possível com a existência de políticas 
de mobilidade e de transportes que 
priveligiem o reforço e a utilização dos 
sistemas públicos de transporte. Insta, 
neste sentido, ao aumento dos apoios às 
infraestruturas de transporte e à 
promoção do transporte público e da 
mobilidade sustentável; apela ainda a que 
o financiamento de infraestruturas de 
transporte local e regional não seja 
negligenciado e que seja fomentado; insta 
a que seja tida em conta a urgência dos 
apoios a essas infraestruturas de 
transporte nos países periféricos;

Or. pt

Alteração 49
Pierre Karleskind

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Entende que o transporte marítimo 
constitui uma alternativa à abordagem 
exclusivamente rodoviária; considera que 
a Diretiva (UE) 2016/802 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A relativa à 
redução do teor de enxofre de 
determinados combustíveis navais terá 
como efeito o reforço da sustentabilidade 
desse modo de transporte e que ainda há 
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progressos a fazer na descarbonização do 
setor; observa que os portos europeus 
constituem polos multimodais e pontos de 
acesso para mais de 90 % dos bens 
importados pela União; insta a Comissão 
a valorizar e financiar ainda mais esse 
modo de transporte;
_________________
1-A Diretiva (UE) 2016/802 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 
2016, relativa à redução do teor de 
enxofre de determinados combustíveis 
líquidos (JO L 132 de 21.5.2016, p. 58).

Or. fr

Alteração 50
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Insta a Comissão a favorecer os 
projetos destinados a apoiar a 
digitalização nos portos, a fim de 
aumentar a eficiência dos serviços às 
empresas e reduzir os encargos 
administrativos sem abandonar o objetivo 
de integrar de forma sustentável os portos 
nos territórios em que se encontram 
localizados; 

Or. it

Alteração 51
João Ferreira

Projeto de parecer
N.º 10-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

10 B. Salienta que os sistemas de 
mobilidade urbana devem contribuir para 
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reduzir o tempo dos movimentos 
pendulares (casa-trabalho-casa), garantir 
a interoperabilidade, aumentar a 
atratividade dos transportes públicos para 
as populações e reduzir a prevalência do 
transporte privado - contribuindo para a 
sustentabilidade ambiental e climática e 
para o desenvolvimento da sociedade. 
Considera que, face à diversidade de 
modos de transporte público das áreas 
metropolitanas da UE (em alguns casos 
com sistemas de transporte dispersos e 
bilhetagem caótica, o que encarece a sua 
utilização), o orçamento para 2020 deve 
procurar sinalizar as realidades em que a 
bilhética dos transportes públicos é 
complexa, apoiando a realização de um 
plano de ação para implementar, nessas 
realidades, um sistema de bilhética única 
e multimodal;

Or. pt

Alteração 52
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 10-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-B. Assinala que o Tribunal de Contas 
chamou a atenção nos relatórios 
especiais1 a dos últimos anos para uma 
utilização, por vezes, desnecessária, 
ineficiente e insustentável do 
financiamento europeu com base nos 
objetivos para os quais foi atribuído;
_________________
1 a «A legislação da UE para a 
modernização da gestão do tráfego aéreo 
tem valor acrescentado, mas o 
financiamento foi em grande medida 
desnecessário», Relatório Especial n.º 
11/2019/TCE; «Transporte marítimo na 
UE: em águas revoltas  — muitos 
investimentos ineficazes e insustentáveis», 
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Relatório Especial n.º  23/2016, TCE.

Or. it

Alteração 53
João Ferreira

Projeto de parecer
N.º 10-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

10 C. Destaca a experiência de mais de 
50 cidades da UE onde os sistemas de 
transporte público são gratuitos, tendo-se 
verificado um aumento de passageiros, 
bem como uma grande diminuição no 
tráfego automóvel. Propõe a realização de 
estudos que permitam aferir dos impactes 
desses sistemas, nomeadamente em 
termos da variação do número de 
passageiros, duração dos deslocamentos, 
número de acidentes de trânsito e 
casualidades, ou impactes sobre as 
alterações climáticas. Salienta que esses 
estudos devem contribuir para o 
desenvolvimento de planos de ação que 
possam permitir a replicabilidade da 
gratuitidade dos sistemas de transportes 
públicos em diversas zonas urbanas;

Or. pt

Alteração 54
Mario Furore

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Apela a um cenário de 
financiamento e a avaliações de projetos 
mais transparentes, que atendam, em 
particular, à participação dos cidadãos num 
processo decisório transparente e à 
monitorização do desenvolvimento de 

11. Apela a um cenário absolutamente 
transparente de financiamento e a 
avaliações de projetos, que atendam, em 
particular, à participação dos cidadãos num 
processo decisório transparente e à 
monitorização do desenvolvimento de 
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grandes projetos com um volume total de 
investimento superior a mil milhões de 
euros;

grandes projetos com um volume total de 
investimento superior a mil milhões de 
euros; considera que o financiamento 
deve centrar-se em objetivos que 
garantam um verdadeiro valor 
acrescentado para os Estados-Membros, 
especialmente a nível social e ambiental, e 
não deve ser utilizado em prol de projetos 
cuja realização concite controvérsia;

Or. it

Alteração 55
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Apela a um cenário de 
financiamento e a avaliações de projetos 
mais transparentes, que atendam, em 
particular, à participação dos cidadãos 
num processo decisório transparente e à 
monitorização do desenvolvimento de 
grandes projetos com um volume total de 
investimento superior a mil milhões de 
euros;

11. Apela a um cenário de 
financiamento e a avaliações de projetos 
completamente transparentes, que 
atendam, em particular, ao processo 
decisório e à monitorização do 
desenvolvimento de grandes projetos com 
um volume total de investimento superior a 
mil milhões de euros;

Or. ro

Alteração 56
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Apela a um cenário de 
financiamento e a avaliações de projetos 
mais transparentes, que atendam, em 
particular, à participação dos cidadãos num 
processo decisório transparente e à 
monitorização do desenvolvimento de 

11. Apela a um cenário de 
financiamento e a avaliações de projetos 
mais transparentes, que atendam, em 
particular, à participação dos cidadãos, da 
sociedade civil e das ONG num processo 
decisório transparente e à monitorização do 
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grandes projetos com um volume total de 
investimento superior a mil milhões de 
euros;

desenvolvimento de grandes projetos com 
um volume total de investimento superior a 
mil milhões de euros;

Or. en

Alteração 57
Daniel Freund

Projeto de parecer
N.º 11-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

11-A. Recorda que o financiamento da 
política de coesão para as infraestruturas 
de transportes deve ter como objetivo a 
prossecução do objetivo de coesão 
económica, social e territorial consagrado 
no Tratado; salienta que as abordagens 
descentralizadas são importantes e que a 
conectividade e a acessibilidade das zonas 
rurais continuam a ser uma questão que 
cumpre tratar urgentemente; manifesta a 
sua preocupação com a pouca atenção 
conferida à transferência modal na 
utilização do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e do 
Fundo de Coesão; sublinha a necessidade 
de uma descarbonização dos fundos da 
UE também em relação ao setor dos 
transportes; recomenda o aumento dos 
investimentos em deslocações a pé e de 
bicicleta e reitera o seu pedido de longa 
data relativamente à transparência do 
financiamento da UE no setor dos 
transportes, em particular dos recursos 
em regime de gestão partilhada; solicita à 
Comissão que disponibilize informações 
exaustivas sobre projetos de transportes 
que tenham recebido financiamento do 
FEDER e do Fundo de Coesão;

Or. en

Alteração 58
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
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Projeto de parecer
N.º 11-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

11-A. Salienta a importância de abordar 
de forma transversal o problema do 
dumping salarial, da proteção social e das 
condições de trabalho dos condutores que 
operam no setor do transporte rodoviário 
de mercadorias, o que, para além de ser 
uma forma de concorrência desleal no 
mercado, suscita graves preocupações em 
matéria de segurança rodoviária;

Or. it

Alteração 59
Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Recorda que o investimento público 
em infraestruturas é particularmente 
permeável à corrupção; salienta a 
importância de garantir um processo de 
adjudicação transparente e competitivo 
para os grandes projetos de infraestruturas 
de transportes financiados pela UE; insiste 
na necessidade de que as autoridades 
adjudicantes e os proponentes para estes 
projetos de grande envergadura celebrem 
pactos de integridade ao abrigo dos quais 
terceiros controlem a sua conformidade 
com os compromissos em matéria de 
melhores práticas e de transparência;

12. Recorda que o investimento público 
em infraestruturas é particularmente 
permeável à corrupção; salienta a 
importância de garantir um processo de 
adjudicação transparente e competitivo 
para os grandes projetos de infraestruturas 
de transportes financiados pela UE; insiste 
na necessidade de que as autoridades 
adjudicantes e os proponentes para estes 
projetos de grande envergadura celebrem 
pactos de integridade ao abrigo dos quais 
terceiros controlem a sua conformidade 
com os compromissos em matéria de 
melhores práticas e de transparência; 
considera que é igualmente importante ter 
em conta as condições sociais dos 
trabalhadores no contexto dos contratos 
públicos; salienta que hoje em dia o setor 
dos transportes, no seu conjunto, tem 
dificuldade em recrutar pessoal e que as 
condições de trabalho devem ser 
melhoradas a fim de solucionar o 
problema da falta de pessoal;
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Or. sv

Alteração 60
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Recorda que o investimento 
público em infraestruturas é 
particularmente permeável à corrupção; 
salienta a importância de garantir um 
processo de adjudicação transparente e 
competitivo para os grandes projetos de 
infraestruturas de transportes financiados 
pela UE; insiste na necessidade de que as 
autoridades adjudicantes e os proponentes 
para estes projetos de grande envergadura 
celebrem pactos de integridade ao abrigo 
dos quais terceiros controlem a sua 
conformidade com os compromissos em 
matéria de melhores práticas e de 
transparência;

12. salienta a importância de garantir 
um processo de adjudicação transparente e 
competitivo para os grandes projetos de 
infraestruturas de transportes financiados 
pela UE; insiste na necessidade de que as 
autoridades adjudicantes e os proponentes 
para estes projetos de grande envergadura 
celebrem pactos de integridade ao abrigo 
dos quais terceiros controlem a sua 
conformidade com os compromissos em 
matéria de melhores práticas e de 
transparência; recorda que os Estados-
Membros são os principais responsáveis 
pela criação de um sistema de gestão que 
vise assegurar uma execução eficaz e 
eficiente dos projetos de investimento, e 
insta a Comissão a proporcionar o apoio 
administrativo e técnico necessário para 
facilitar a respetiva implementação;

Or. en

Alteração 61
Mario Furore

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Recorda que o investimento público 
em infraestruturas é particularmente 
permeável à corrupção; salienta a 
importância de garantir um processo de 
adjudicação transparente e competitivo 
para os grandes projetos de infraestruturas 

12. Recorda que o investimento público 
em infraestruturas é particularmente 
permeável à corrupção; salienta o requisito 
de garantir um processo de adjudicação 
transparente e competitivo para os grandes 
projetos de infraestruturas de transportes 
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de transportes financiados pela UE; insiste 
na necessidade de que as autoridades 
adjudicantes e os proponentes para estes 
projetos de grande envergadura celebrem 
pactos de integridade ao abrigo dos quais 
terceiros controlem a sua conformidade 
com os compromissos em matéria de 
melhores práticas e de transparência;

financiados pela UE; insiste na necessidade 
de que as autoridades adjudicantes e os 
proponentes para estes projetos de grande 
envergadura celebrem pactos de 
integridade ao abrigo dos quais terceiros 
controlem a sua conformidade com os 
compromissos em matéria de melhores 
práticas e de transparência;

Or. it

Alteração 62
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Salienta a importância dos 
projetos que promovem o turismo, que 
contribuem de forma significativa para o 
PIB dos Estados-Membros;

Or. it

Alteração 63
Marian-Jean Marinescu

Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Reitera a necessidade de uma 
Agência da União Europeia para a 
Segurança da Aviação (AESA) forte, com 
um nível de financiamento adequado, 
para garantir e liderar a nível mundial a 
segurança dos cidadãos da UE (por 
exemplo, os desafios das novas 
tecnologias, as ciberameaças, o 
empastelamento do GNSS), bem como a 
sustentabilidade ambiental do setor dos 
transportes aéreos, melhorando a sua 
pegada ambiental (menos ruído e 
emissões, descarbonização, economia 
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circular), promovendo a proteção do 
ambiente (medidas de atenuação), o 
desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras e sustentáveis (drones, 
aeronaves elétricas e híbridas, 
combustíveis sustentáveis para a aviação), 
um programa de etiquetagem ecológica e 
a mobilidade multimodal (ou seja, a 
interligação entre a infraestrutura 
ferroviária e a infraestrutura 
aeroportuária);

Or. en

Alteração 64
Elena Kountoura

Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Lamenta que o orçamento não 
inclua o turismo enquanto domínio de 
intervenção separado e recorda o seu 
pedido de criação de uma secção no 
próximo quadro financeiro 
exclusivamente consagrada ao turismo; 
salienta que os Estados-Membros 
enfrentam desafios comuns no domínio 
do turismo, incluindo a gestão de crises, a 
concorrência de países terceiros, a 
sustentabilidade das atividades turísticas, 
o reforço das comunidades locais e 
isoladas e a transição para uma economia 
com emissões nulas de carbono, e 
considera, por conseguinte, que as 
políticas comuns europeias são 
portadoras de um valor acrescentado 
significativo;

Or. el

Alteração 65
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn
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Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Insta a Comissão a adotar uma 
abordagem orientada para os resultados, 
a procurar um valor acrescentado para a 
UE e a centrar-se mais nos objetivos 
políticos, definindo os critérios de seleção 
dos projetos-piloto e das ações 
preparatórias, e recorda a importância da 
sua correta aplicação;

Or. en

Alteração 66
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Recorda que os investimentos 
públicos no transporte rodoviário, 
ferroviário, aéreo e marítimo têm um 
impacto positivo no mercado interno e na 
economia europeia, que deve tornar-se 
um líder mundial;

Or. ro

Alteração 67
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 13-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Lamenta que as tarefas alargadas 
das agências da UE relacionadas com os 
transportes - a AESA, a EMSA e a AFE - 
não tenham sido tidas em conta no 
orçamento de 2020, devendo ser registada 
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a necessidade acrescida de recursos 
financeiros e humanos, a fim de 
assegurar a plena implementação das 
suas tarefas;

Or. en

Alteração 68
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 13-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-C. Considera que o setor do turismo 
tem uma relação muito estreita com o 
setor dos transportes, pelo que deve ser 
criado um financiamento específico e 
exclusivo no âmbito de uma rubrica 
orçamental separada; salienta a sua 
importância e o seu impacto económico 
no crescimento, na competitividade, no 
emprego e no desenvolvimento social;

Or. en


