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Alteração 104
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa deverá maximizar o potencial de 
crescimento, através da realização de 
sinergias entre as políticas de transportes, 
energia e telecomunicações e a sua 
aplicação, aumentando assim a eficiência 
da intervenção da União.

(1) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa deverá maximizar o potencial de 
desenvolvimento sustentável, através da 
realização de sinergias entre as políticas de 
transportes, energia e telecomunicações e a 
sua aplicação, aumentando assim a 
eficiência da intervenção da União.

Or. en

Alteração 105
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa deverá maximizar o potencial de 
crescimento, através da realização de 
sinergias entre as políticas de transportes, 
energia e telecomunicações e a sua 
aplicação, aumentando assim a eficiência 
da intervenção da União.

(1) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa deverá maximizar o potencial de 
crescimento sustentável, através da 
realização de sinergias entre as políticas de 
transportes, energia e telecomunicações e a 
sua aplicação, aumentando assim a 
eficiência da intervenção da União.

Or. sv

Alteração 106
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa deverá maximizar o potencial de 
crescimento, através da realização de 
sinergias entre as políticas de transportes, 
energia e telecomunicações e a sua 
aplicação, aumentando assim a eficiência 
da intervenção da União.

(1) Para alcançar uma maior coesão 
social e territorial na União, é 
indispensável a realização de sinergias 
entre as políticas de transportes, energia e 
telecomunicações e a sua aplicação.
Através do Mecanismo Interligar a 
Europa, a intervenção da União terá 
como objetivo assegurar a implementação 
destas sinergias, no maior respeito pelas 
elevadas normas sociais e ambientais.

Or. fr

Alteração 107
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa deverá maximizar o potencial de 
crescimento, através da realização de 
sinergias entre as políticas de transportes, 
energia e telecomunicações e a sua 
aplicação, aumentando assim a eficiência 
da intervenção da União.

(1) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa deverá maximizar o potencial de 
crescimento sustentável e respeitador do 
ambiente, através da realização de 
sinergias entre as políticas de transportes, 
energia e telecomunicações e a sua 
aplicação, aumentando assim a eficiência 
da intervenção da União.

Or. en

Justificação

O desafio da UE relativamente ao crescimento deve ser abordado no terreno da 
sustentabilidade para o ambiente e no sentido de uma economia hipocarbónica até 2050. Por 
conseguinte, as sinergias são bem-vindas, se associadas ao desenvolvimento desses objetivos.

Alteração 108
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa deverá maximizar o potencial de 
crescimento, através da realização de 
sinergias entre as políticas de transportes, 
energia e telecomunicações e a sua 
aplicação, aumentando assim a eficiência 
da intervenção da União.

(1) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa deverá maximizar o potencial de 
crescimento e emprego, através da 
realização de sinergias entre as políticas de 
transportes, energia e telecomunicações e a 
sua aplicação, aumentando assim a 
eficiência da intervenção da União.

Or. en

Alteração 109
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Há uma necessidade premente de 
simplificação financeira para tirar partido 
das vantagens das eventuais sinergias na 
implantação, desenvolvimento e 
manutenção em todas as redes de 
telecomunicações e energia.

Or. en

Alteração 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O desenvolvimento da política das 
infraestruturas de transporte deve ter em 
conta a pegada ecológica, a crise 
financeira e a consequente falta de 
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financiamento público, as alterações 
demográficas e as necessidades de 
acessibilidade de todos os cidadãos e 
regiões. Deve incidir sobre os 
investimentos inteligentes que geram, a 
curto prazo, benefícios económicos, 
sociais e ambientais e criam postos de 
trabalho, evitando ao mesmo tempo os 
atrasos causados por megaprojetos que 
não possam ser executados até ao prazo 
de 2030 para a rede principal.

Or. en

Alteração 111
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O funcionamento em pleno do mercado 
único depende de infraestruturas modernas 
e com elevado nível de desempenho que 
interliguem a Europa, sobretudo no 
domínio dos transportes, da energia e das 
telecomunicações. Estas conexões 
potenciadoras de crescimento facilitarão o 
acesso ao mercado interno e contribuirão, 
por conseguinte, para uma economia de 
mercado mais competitiva, em 
consonância com os objetivos e metas da 
estratégia Europa 2020.

(2) O funcionamento em pleno do mercado 
único depende de infraestruturas modernas 
e com elevado nível de desempenho que 
interliguem a Europa, sobretudo no 
domínio dos transportes, da energia e das 
telecomunicações. Estas conexões 
potenciadoras de crescimento facilitarão o 
acesso ao mercado interno e contribuirão, 
por conseguinte, para uma economia mais
sustentável, em consonância com os 
objetivos e metas da estratégia Europa 
2020.

Or. en

Justificação

A sustentabilidade constitui um objetivo mais lato do que a conclusão da competitividade do 
mercado interno.

Alteração 112
Nuno Teixeira
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Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O funcionamento em pleno do mercado 
único depende de infraestruturas modernas 
e com elevado nível de desempenho que 
interliguem a Europa, sobretudo no 
domínio dos transportes, da energia e das 
telecomunicações. Estas conexões 
potenciadoras de crescimento facilitarão o 
acesso ao mercado interno e contribuirão, 
por conseguinte, para uma economia de 
mercado mais competitiva, em consonância 
com os objetivos e metas da estratégia 
Europa 2020.

(2) O funcionamento em pleno do mercado 
único depende de infraestruturas modernas 
e com elevado nível de desempenho que 
interliguem a Europa e suas regiões, 
sobretudo no domínio dos transportes, da 
energia e das telecomunicações. Estas 
conexões potenciadoras de crescimento 
facilitarão o acesso ao mercado interno e 
contribuirão, por conseguinte, para uma 
economia de mercado mais competitiva, 
em consonância com os objetivos e metas 
da estratégia Europa 2020.

Or. pt

Justificação

Mesmo sendo um instrumento pan-europeu é importante promover a integração e o 
desenvolvimento de todas as regiões da Europa, em consonância com as metas da UE2020.

Alteração 113
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O funcionamento em pleno do 
mercado único depende de infraestruturas 
modernas e com elevado nível de 
desempenho que interliguem a Europa, 
sobretudo no domínio dos transportes, da 
energia e das telecomunicações. Estas 
conexões potenciadoras de crescimento 
facilitarão o acesso ao mercado interno e 
contribuirão, por conseguinte, para uma 
economia de mercado mais competitiva, 
em consonância com os objetivos e metas 
da estratégia Europa 2020.

(2) O estabelecimento do Mecanismo 
Interligar a Europa visa a dinamização 
dos investimentos no domínio das redes 
transeuropeias e o aumento da coesão 
social na Europa, através da mobilidade 
sustentável das pessoas e da ligação 
adequada de todas essas regiões. Nesta 
perspetiva, e com o objetivo de aumentar 
a eficácia da ação da UE e uma 
implantação adequada dos fundos 
disponíveis, o MIE deverá permitir uma 
melhor exploração das sinergias entre os 
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setores dos transportes, da energia e das 
telecomunicações, a fim de reduzir o seu 
impacto ambiental e otimizar a sua 
eficácia.

Or. fr

Alteração 114
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O funcionamento em pleno do mercado 
único depende de infraestruturas modernas 
e com elevado nível de desempenho que 
interliguem a Europa, sobretudo no 
domínio dos transportes, da energia e das 
telecomunicações. Estas conexões 
potenciadoras de crescimento facilitarão o 
acesso ao mercado interno e contribuirão, 
por conseguinte, para uma economia de 
mercado mais competitiva, em consonância 
com os objetivos e metas da estratégia 
Europa 2020.

(2) O funcionamento em pleno do mercado 
único depende de infraestruturas modernas 
e com elevado nível de desempenho que 
interliguem a Europa, sobretudo no 
domínio dos transportes, da energia e das 
telecomunicações. Estas conexões 
melhoradas facilitarão o acesso ao 
mercado interno e contribuirão, por 
conseguinte, para uma economia de 
mercado mais competitiva, em consonância 
com os objetivos e metas da estratégia 
Europa 2020.

Or. en

Alteração 115
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O funcionamento em pleno do mercado 
único depende de infraestruturas modernas 
e com elevado nível de desempenho que 
interliguem a Europa, sobretudo no 
domínio dos transportes, da energia e das 
telecomunicações. Estas conexões 

(2) O funcionamento em pleno do mercado 
único depende de infraestruturas modernas 
e com elevado nível de desempenho que 
interliguem a Europa, sobretudo no 
domínio dos transportes, da energia e das 
telecomunicações. Estas conexões 
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potenciadoras de crescimento facilitarão o 
acesso ao mercado interno e contribuirão, 
por conseguinte, para uma economia de 
mercado mais competitiva, em consonância 
com os objetivos e metas da estratégia 
Europa 2020.

potenciadoras de crescimento facilitarão o 
acesso ao mercado interno, as interações 
transfronteiras e contribuirão, por 
conseguinte, para uma economia de 
mercado mais competitiva, em consonância 
com os objetivos e metas da estratégia 
Europa 2020.

Or. en

Alteração 116
Franck Proust

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O Mecanismo Interligar a Europa 
reflete os setores industriais prioritários 
para a Europa. O mesmo torna-se uma 
ferramenta indispensável para o 
surgimento de uma política industrial 
europeia, fonte de crescimento 
sustentável.

Or. fr

Alteração 117
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um mecanismo que visa 
interligar a Europa pretende acelerar os 
investimentos nas redes transeuropeias e 
mobilizar os financiamentos provenientes 
dos setores público e privado.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Frase redundante, dado que os considerandos anteriores expõem melhor os objetivos do 
CEF.

Alteração 118
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um mecanismo que visa 
interligar a Europa pretende acelerar os 
investimentos nas redes transeuropeias e 
mobilizar os financiamentos provenientes 
dos setores público e privado.

Suprimido

Or. fr

Alteração 119
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um mecanismo que visa 
interligar a Europa pretende acelerar os 
investimentos nas redes transeuropeias e 
mobilizar os financiamentos provenientes 
dos setores público e privado.

(3) A criação de um mecanismo que visa 
interligar a Europa pretende reforçar a 
segurança jurídica e acelerar os 
investimentos nas redes transeuropeias e 
mobilizar os financiamentos provenientes 
dos setores público e privado.

Or. en

Alteração 120
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um mecanismo que visa 
interligar a Europa pretende acelerar os 
investimentos nas redes transeuropeias e 
mobilizar os financiamentos provenientes 
dos setores público e privado.

(3) A criação de um mecanismo que visa 
interligar a Europa pretende acelerar os 
investimentos nas redes transeuropeias, 
multiplicar as respetivas sinergias e 
mobilizar os financiamentos provenientes 
dos setores público e privado.

Or. en

Alteração 121
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Nos setores da energia e dos 
transportes, o Mecanismo Interligar a 
Europa não deve apenas contribuir para 
atingir os objetivos atuais de 20 % da 
redução das emissões de gás com efeito de 
estufa, uma melhoria de 20 % na 
eficiência energética e uma quota de 20 % 
das energias renováveis, mas também 
deve lançar as bases para um quadro de 
política energética para o período pós-
2020, quando futuros desenvolvimentos 
em matéria de energias renováveis e a 
redução das emissões relevantes para as 
alterações climáticas serão cruciais.

Or. sv

Alteração 122
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) A Comissão comprometeu-se a integrar 
as políticas no domínio das alterações 
climáticas nos programas de despesas da 
União e destinar pelo menos 20% do 
orçamento da União aos objetivos em 
matéria de clima. É importante garantir que 
a atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas e a adaptação a essas mesmas 
alterações, assim como a prevenção e a 
gestão dos riscos, sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum. Os 
investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade hipocarbónicas e capazes de 
resistir às alterações climáticas e às 
catástrofes naturais.

(5) A Comissão comprometeu-se a integrar 
as políticas no domínio das alterações 
climáticas nos programas de despesas da 
União e destinar pelo menos 20% do 
orçamento da União aos objetivos em 
matéria de clima. É importante garantir que 
a atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas e a adaptação a essas mesmas 
alterações, assim como a prevenção e a 
gestão dos riscos, sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum. Os 
investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade hipocarbónicas e capazes de 
resistir às alterações climáticas e às 
catástrofes naturais, sem no entanto 
aumentar o isolamento de certas regiões 
europeias, como é o caso das Regiões 
Ultraperiféricas e as insulares;

Or. pt

Justificação

As medidas e ações para uma sociedade e economia hipocarbónicas não devem aumentar o 
isolamento de regiões que já por si estão afastadas do mercado interno.

Alteração 123
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Comissão comprometeu-se a 
integrar as políticas no domínio das 
alterações climáticas nos programas de 
despesas da União e destinar pelo menos 
20 % do orçamento da União aos objetivos 

(5) A tomada em consideração do impacto 
global das políticas europeias sobre o 
ambiente é uma prioridade, e a União 
comprometeu-se a destinar pelo menos 
20 % do orçamento da União aos objetivos 
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em matéria de clima. É importante garantir 
que a atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas e a adaptação a essas mesmas 
alterações, assim como a prevenção e a 
gestão dos riscos, sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum. Os 
investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade hipocarbónicas e capazes de 
resistir às alterações climáticas e às 
catástrofes naturais.

em matéria de clima. É importante garantir 
que os impactos sobre o ambiente sejam 
plenamente avaliados e que a prevenção e 
a gestão dos riscos sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum. Os 
investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade respeitosas do ambiente como 
um todo e socialmente sustentáveis.

Or. fr

Alteração 124
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Comissão comprometeu-se a integrar 
as políticas no domínio das alterações 
climáticas nos programas de despesas da 
União e destinar pelo menos 20 % do 
orçamento da União aos objetivos em 
matéria de clima. É importante garantir 
que a atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas e a adaptação a essas mesmas 
alterações, assim como a prevenção e a 
gestão dos riscos, sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum. Os 
investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade hipocarbónicas e capazes de 
resistir às alterações climáticas e às 
catástrofes naturais.

(5) A Comissão comprometeu-se a integrar 
as políticas no domínio das alterações 
climáticas nos programas de despesas da 
União e destinar pelo menos 20 % do 
orçamento da União aos objetivos em 
matéria de clima. A atenuação dos efeitos 
das alterações climáticas e a adaptação a 
essas mesmas alterações, assim como a 
prevenção e a gestão dos riscos, devem ser
promovidas na preparação, conceção e 
execução dos projetos de interesse comum.
Os investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
devem contribuir para promover a transição 
para uma economia e uma sociedade 
hipocarbónicas e capazes de resistir às 
alterações climáticas e às catástrofes 
naturais.

Or. sv
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Alteração 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Comissão comprometeu-se a integrar 
as políticas no domínio das alterações 
climáticas nos programas de despesas da 
União e destinar pelo menos 20 % do 
orçamento da União aos objetivos em 
matéria de clima. É importante garantir que 
a atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas e a adaptação a essas mesmas 
alterações, assim como a prevenção e a 
gestão dos riscos, sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum. Os 
investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade hipocarbónicas e capazes de 
resistir às alterações climáticas e às 
catástrofes naturais.

(5) A Comissão comprometeu-se a integrar 
as políticas no domínio das alterações 
climáticas nos programas de despesas da 
União e destinar pelo menos 20 % do 
orçamento da União aos objetivos em 
matéria de clima. É importante garantir que 
a atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas e a adaptação a essas mesmas 
alterações, assim como a prevenção e a 
gestão dos riscos, sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum. Os 
investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade hipocarbónicas e capazes de 
resistir às alterações climáticas e às 
catástrofes naturais. A Comissão deve 
assegurar que os acordos e as normas 
internacionais em vigor no âmbito do 
mercado interno sejam aplicados de 
forma imparcial aos Estados-Membros, 
sem causar distorções da concorrência, a 
fim de garantir o sucesso das empresas 
europeias face à concorrência global.

Or. en

Alteração 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) A Comissão comprometeu-se a integrar 
as políticas no domínio das alterações 
climáticas nos programas de despesas da 
União e destinar pelo menos 20 % do 
orçamento da União aos objetivos em 
matéria de clima. É importante garantir que 
a atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas e a adaptação a essas mesmas 
alterações, assim como a prevenção e a 
gestão dos riscos, sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum. Os 
investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade hipocarbónicas e capazes de 
resistir às alterações climáticas e às 
catástrofes naturais.

(5) A Comissão comprometeu-se a integrar 
as políticas no domínio das alterações 
climáticas nos programas de despesas da 
União e destinar pelo menos 20 % do 
orçamento da União aos objetivos em 
matéria de clima. É importante garantir que 
a atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas e a adaptação a essas mesmas
alterações, assim como a prevenção e a 
gestão dos riscos, sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum e essa 
oportunidade é, por conseguinte, dada aos 
investimentos de interconexão elétrica. Os 
investimentos em infraestruturas 
abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade hipocarbónicas e capazes de 
resistir às alterações climáticas e às 
catástrofes naturais e minimizar o apoio a 
projetos com elevado teor de carbono a 
longo prazo que fazem com que o nosso 
sistema de energia fique confinado aos 
combustíveis fósseis durante várias 
décadas e prejudicam as metas em 
matéria de clima da UE para 2020 e 2050.

Or. en

Alteração 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em 28 de março de 2011, a Comissão 
adotou o Livro Branco intitulado «Roteiro 
do espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes 
competitivo e económico em recursos». O 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Livro Branco visa reduzir, até 2050, as 
emissões de gases com efeito de estufa do 
setor dos transportes em, pelo menos, 60% 
em relação aos níveis de 1990. No que 
respeita às infraestruturas, o Livro Branco 
visa estabelecer uma «rede principal» 
transeuropeia multimodal de transportes 
totalmente funcional até 2030. O Livro 
Branco pretende também otimizar o 
desempenho das cadeias logísticas 
multimodais, nomeadamente pela 
utilização acrescida dos modos de 
transporte menos energívoros. Os objetivos 
que o Livro Branco estabelece para a 
política da RTE-T são, pois, os seguintes:
transferir para outros modos de transporte, 
até 2030, 30% do tráfego rodoviário de 
mercadorias em distâncias superiores a 300 
km, e mais de 50% até 2050; triplicar, até 
2030, a extensão da rede ferroviária de alta 
velocidade existente e, até 2050, conseguir 
que o transporte de médio curso de 
passageiros se efetue maioritariamente por 
caminho de ferro; até 2050, ligar todos os 
aeroportos da rede principal à rede 
ferroviária; assegurar que todos os portos 
marítimos tenham ligações à rede 
ferroviária e, se possível, ao sistema de 
vias navegáveis interiores, para o 
transporte de mercadorias.

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em 28 de março de 2011, a Comissão (7) Em 28 de março de 2011, a Comissão 
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adotou o Livro Branco intitulado «Roteiro 
do espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes 
competitivo e económico em recursos». O 
Livro Branco traça como objetivo reduzir, 
até 2050, as emissões de gases com efeito 
de estufa do setor dos transportes em, pelo 
menos, 60 % em relação aos níveis de 
1990. No que respeita às infraestruturas, o 
Livro Branco visa estabelecer uma «rede 
principal» transeuropeia multimodal de 
transportes totalmente funcional até 2030.
O Livro Branco pretende também otimizar 
o desempenho das cadeias logísticas 
multimodais, nomeadamente pela 
utilização acrescida dos modos de 
transporte menos energívoros. Os objetivos 
que o Livro Branco estabelece para a 
política da RTE-T são, pois, os seguintes:
transferir para outros modos de transporte, 
até 2030, 30 % do tráfego rodoviário de 
mercadorias em distâncias superiores a 300 
km, e mais de 50 % até 2050; triplicar, até 
2030, a extensão da rede ferroviária de alta 
velocidade existente e, até 2050, conseguir 
que o transporte de médio curso de 
passageiros se efetue maioritariamente por 
caminho-de-ferro; até 2050, ligar todos os 
aeroportos da rede principal à rede 
ferroviária; assegurar que todos os portos 
marítimos tenham ligações à rede 
ferroviária e, se possível, ao sistema de vias 
navegáveis interiores, para o transporte de 
mercadorias.

adotou o Livro Branco intitulado «Roteiro 
do espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes 
competitivo e económico em recursos». O 
Livro Branco traça como objetivo reduzir, 
até 2050, as emissões de gases com efeito 
de estufa do setor dos transportes em, pelo 
menos, 60 % em relação aos níveis de 
1990. No que respeita às infraestruturas, o 
Livro Branco visa estabelecer uma «rede 
principal» transeuropeia multimodal de 
transportes totalmente funcional até 2030.
O Livro Branco pretende também 
desenvolver uniformemente um espaço 
europeu dos transportes, otimizar o 
desempenho das cadeias logísticas 
multimodais, nomeadamente pela 
utilização acrescida dos modos de 
transporte menos energívoros. Os objetivos 
que o Livro Branco estabelece para a 
política da RTE-T são, pois, os seguintes:
transferir para outros modos de transporte, 
até 2030, 30 % do tráfego rodoviário de 
mercadorias em distâncias superiores a 300 
km, e mais de 50 % até 2050; triplicar, até 
2030, a extensão da rede ferroviária de alta 
velocidade existente e, até 2050, conseguir 
que o transporte de médio curso de 
passageiros se efetue maioritariamente por 
caminho-de-ferro; até 2050, ligar todos os 
aeroportos da rede principal à rede 
ferroviária; assegurar que todos os portos 
marítimos tenham ligações à rede 
ferroviária e ao sistema de vias navegáveis 
interiores, para o transporte de 
mercadorias.

Or. ro

Alteração 129
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Em 28 de março de 2011, a Comissão 
adotou o Livro Branco intitulado «Roteiro 
do espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes 
competitivo e económico em recursos». O
Livro Branco traça como objetivo reduzir, 
até 2050, as emissões de gases com efeito 
de estufa do setor dos transportes em, pelo 
menos, 60 % em relação aos níveis 
de 1990. No que respeita às 
infraestruturas, o Livro Branco visa 
estabelecer uma «rede principal» 
transeuropeia multimodal de transportes 
totalmente funcional até 2030. O Livro 
Branco pretende também otimizar o 
desempenho das cadeias logísticas 
multimodais, nomeadamente pela 
utilização acrescida dos modos de 
transporte menos energívoros. Os 
objetivos que o Livro Branco estabelece 
para a política da RTE-T são, pois, os 
seguintes: transferir para outros modos de 
transporte, até 2030, 30 % do tráfego
rodoviário de mercadorias em distâncias 
superiores a 300 km, e mais de 50 % até 
2050; triplicar, até 2030, a extensão da 
rede ferroviária de alta velocidade 
existente e, até 2050, conseguir que o 
transporte de médio curso de passageiros 
se efetue maioritariamente por caminho-
de-ferro; até 2050, ligar todos os 
aeroportos da rede principal à rede 
ferroviária; assegurar que todos os portos 
marítimos tenham ligações à rede 
ferroviária e, se possível, ao sistema de 
vias navegáveis interiores, para o 
transporte de mercadorias.

(7) Em 28 de março de 2011, a Comissão 
adotou o Livro Branco intitulado «Roteiro 
do espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes 
competitivo e económico em recursos».
Apesar de o Livro Branco traçar como 
objetivo reduzir, até 2050, as emissões de 
gases com efeito de estufa do setor dos 
transportes em, pelo menos, 60 % em 
relação aos níveis de 1990, o Parlamento 
Europeu apela, na sua resolução, a que se 
criem regras jurídicas para alcançar, até 
2020, uma redução de 20 % nas emissões 
de CO2 e de outros gases com efeito de 
estufa causadas pelos transportes. No que 
respeita às infraestruturas, o Livro 
Branco visa estabelecer uma «rede 
principal» transeuropeia multimodal de 
transportes totalmente funcional até 2030 
e o Parlamento Europeu insta os 
Estados-Membros a comprometerem-se a 
eliminar os principais estrangulamentos 
conhecidos até 2020 em todos os modos de 
transporte, apresentando um plano de 
financiamento até 2015. O Livro Branco 
pretende também otimizar o desempenho 
das cadeias logísticas multimodais, 
nomeadamente pela utilização acrescida 
dos modos de transporte menos 
energívoros.

Or. en

Justificação

A resolução do PE sobre o Livro Branco na redação aprovada a 15 de dezembro de 2011 
propunha objetivos e prazos mais rigorosos para assegurar a implementação do referido 
Livro Branco. Apenas as prioridades relevantes do Livro Branco devem ser relembradas, 
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dado que o regulamento RTE-T e o regulamento do CEF estabelecem os objetivos principais 
num processo legislativo claro.

Alteração 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em 28 de março de 2011, a Comissão 
adotou o Livro Branco intitulado «Roteiro 
do espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes 
competitivo e económico em recursos». O 
Livro Branco traça como objetivo reduzir, 
até 2050, as emissões de gases com efeito 
de estufa do setor dos transportes em, pelo 
menos, 60 % em relação aos níveis 
de 1990. No que respeita às infraestruturas, 
o Livro Branco visa estabelecer uma «rede 
principal» transeuropeia multimodal de 
transportes totalmente funcional até 2030.
O Livro Branco pretende também otimizar 
o desempenho das cadeias logísticas 
multimodais, nomeadamente pela 
utilização acrescida dos modos de 
transporte menos energívoros. Os objetivos 
que o Livro Branco estabelece para a 
política da RTE-T são, pois, os seguintes:
transferir para outros modos de transporte, 
até 2030, 30 % do tráfego rodoviário de 
mercadorias em distâncias superiores a 300 
km, e mais de 50 % até 2050; triplicar, até 
2030, a extensão da rede ferroviária de alta 
velocidade existente e, até 2050, conseguir 
que o transporte de médio curso de 
passageiros se efetue maioritariamente por 
caminho-de-ferro; até 2050, ligar todos os 
aeroportos da rede principal à rede 
ferroviária; assegurar que todos os portos 
marítimos tenham ligações à rede 
ferroviária e, se possível, ao sistema de 
vias navegáveis interiores, para o 
transporte de mercadorias.

(7) Em 28 de março de 2011, a Comissão 
adotou o Livro Branco intitulado «Roteiro 
do espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes 
competitivo e económico em recursos». O 
Livro Branco traça como objetivo reduzir, 
até 2050, as emissões de gases com efeito 
de estufa do setor dos transportes em, pelo 
menos, 60 % em relação aos níveis 
de 1990. No que respeita às infraestruturas, 
o Livro Branco defende o estabelecimento 
de uma «rede principal» transeuropeia 
multimodal de transportes totalmente 
funcional e interoperável até 2030. A 
interoperabilidade ferroviária pode ser 
promovida por soluções inovadoras que 
melhorem a compatibilidade entre os 
diferentes sistemas, como o equipamento 
de bordo e vias férreas de bitolas 
múltiplas. O Livro Branco pretende 
também otimizar o desempenho das 
cadeias logísticas multimodais, 
nomeadamente pela utilização acrescida 
dos modos de transporte menos 
energívoros. Os objetivos que o Livro 
Branco estabelece para a política da RTE-T 
são, pois, os seguintes: transferir para 
outros modos de transporte, até 2030, 30 % 
do tráfego rodoviário de mercadorias em 
distâncias superiores a 300 km, e mais de 
50 % até 2050; triplicar, até 2030, a 
extensão da rede ferroviária de alta 
velocidade existente e, até 2050, conseguir 
que o transporte de médio curso de 
passageiros se efetue maioritariamente por 
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caminho-de-ferro; até 2050, ligar todos os 
aeroportos da rede principal à rede 
ferroviária; assegurar que todos os portos 
marítimos tenham ligações à rede 
ferroviária e, se possível, ao sistema de 
vias navegáveis interiores, para o 
transporte de mercadorias.

Or. en

Justificação

A interoperabilidade é essencial para o funcionamento adequado do mercado interno, 
sobretudo no setor ferroviário. Deve ser entendido em sentido lato, para que sejam 
implementadas menos soluções dispendiosas.

Alteração 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A União deve procurar minimizar e 
internalizar todos os custos externos e 
aplicar o princípio do «poluidor-pagador» 
consagrado no artigo 191.º do Tratado da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 132
Michael Gahler

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de apoiar a transferência do 
tráfego para os caminhos de ferro, 
afigura-se urgente o aumento da 
aceitação por parte da população afetada 
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pelo ruído ferroviário, bem como uma 
redução da poluição sonora, 
nomeadamente nos corredores de 
transporte ferroviário de mercadorias.

Or. de

Alteração 133
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Parlamento Europeu, na sua
Resolução de 6 de julho de 2010 sobre um 
futuro sustentável para os transportes, 
realçou que uma política de transportes 
eficiente exige um quadro financeiro 
adequado aos novos desafios e que, para 
isso, os recursos atualmente consagrados 
aos transportes e à mobilidade deverão ser 
aumentados; além disso, considerou ser 
necessário criar um mecanismo para 
coordenar a utilização das diferentes fontes 
de financiamento dos transportes, dos 
fundos disponíveis a título da política de 
coesão, das parcerias público-privadas 
(PPP) ou de outros instrumentos 
financeiros, como as garantias.

(8) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução de 6 de julho de 2010 sobre um 
futuro sustentável para os transportes, 
realçou que uma política de transportes 
eficiente exige um quadro financeiro 
adequado aos novos desafios; além disso, 
considerou ser necessário criar um 
mecanismo para coordenar e otimizar a 
utilização das diferentes fontes de 
financiamento dos transportes e o conjunto 
de meios e mecanismos financeiros 
disponíveis a nível da União.

Or. en

Alteração 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O quadro financeiro plurianual 
precedente (2007-2013) demonstrou que 
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um orçamento limitado pela RTE-T 
impede o avanço dos projetos mais 
importantes, nomeadamente os projetos 
transfronteiriços. Um quadro orçamental 
europeu adequado para a RTE-T 
permitiria assegurar não somente uma 
maior atração dos investimentos privados, 
como também uma maior vontade política 
nacional sobre os projetos europeus e, por 
conseguinte, uma melhor cooperação 
entre os Estados-Membros envolvidos 
num projeto transfronteiriço. A União 
Europeia deve reforçar as suas ambições 
face aos projetos de infraestrutura 
europeus de grande envergadura, cuja 
complexidade e peso dos trabalhos obriga 
a uma revisão quanto ao aumento do 
orçamento atribuído e uma adaptação do 
regulamento orçamental que lhes diz 
respeito. Trata-se de oferecer às novas 
orientações da RTE-T os recursos 
orçamentais e regulamentares necessários 
à sua realização.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta o quadro financeiro plurianual precedente, convém realçar os resultados 
dececionantes causados por um orçamento limitado e um quadro regulamentar por vezes mal 
adaptado. Deste modo, o Mecanismo Interligar a Europa é estabelecido para assegurar um 
quadro regulamentar e orçamental adequado para a realização da RTE-T.

Alteração 135
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Com base nos objetivos estabelecidos 
pelo Livro Branco, as orientações para a 
RTE-T, constantes do Regulamento (UE) 
n.º XXX/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de…, identificam a infraestrutura 

(10) Com base nos objetivos estabelecidos 
pelo Livro Branco, as orientações para a 
RTE-T, constantes do Regulamento (UE) 
n.º XXX/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de…, identificam a infraestrutura 
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da rede transeuropeia de transportes, 
especificam os requisitos a cumprir por 
essa infraestrutura e preveem medidas para 
a sua execução. As orientações preveem, 
nomeadamente, a conclusão da rede 
principal até 2030.

da rede transeuropeia de transportes, 
especificam os requisitos a cumprir por 
essa infraestrutura e preveem medidas para 
a sua execução. As orientações preveem, 
nomeadamente, a conclusão da rede 
principal até 2030, através da criação de 
novas infraestruturas bem como da 
reabilitação e modernização das 
infraestruturas existentes.

Or. en

Alteração 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Com base nos objetivos estabelecidos 
pelo Livro Branco, as orientações para a 
RTE-T, constantes do Regulamento (UE) 
n.º XXX/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de…, identificam a infraestrutura 
da rede transeuropeia de transportes, 
especificam os requisitos a cumprir por 
essa infraestrutura e preveem medidas para
a sua execução. As orientações preveem, 
nomeadamente, a conclusão da rede 
principal até 2030.

(10) Com base nos objetivos estabelecidos 
pelo Livro Branco, as orientações para a 
RTE-T, constantes do Regulamento (UE) 
n.º XXX/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de…, identificam a infraestrutura 
da rede transeuropeia de transportes, 
especificam os requisitos a cumprir por 
essa infraestrutura e preveem medidas para 
a sua execução. As orientações preveem, 
nomeadamente, a conclusão da rede 
principal até 2030, através da criação de 
novas infraestruturas bem como da 
revitalização e modernização das 
infraestruturas existentes.

Or. en

Alteração 137
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Com base numa análise dos planos 
dos Estados-Membros para as 
infraestruturas de transporte, a Comissão 
estima que as necessidades de investimento 
em transportes ascendam a 500 000 
milhões de EUR na totalidade da rede 
RTE-T no período de 2014–2020, dos 
quais se estima que cerca de 250 000 
milhões de EUR deverão ser investidos na 
rede principal da RTE-T. Atendendo aos 
recursos disponíveis a nível da União, os 
mesmos terão de concentrar-se nos 
projetos que apresentem o valor 
acrescentado europeu mais elevado, para 
conseguir o impacto desejado. O apoio 
deverá, por conseguinte, concentrar-se na 
rede principal (em particular, nos seus 
corredores) e nos projetos de interesse 
comum no domínio dos sistemas de gestão 
do tráfego (nomeadamente os sistemas de 
gestão do tráfego aéreo resultantes do 
SESAR, que exigem recursos orçamentais 
da União no valor de cerca de 3000 
milhões de EUR).

(11) Com base numa análise dos planos 
dos Estados-Membros para as 
infraestruturas de transporte, a Comissão 
estima que as necessidades de investimento 
em transportes ascendam a 500 000 
milhões de EUR na totalidade da rede 
RTE-T no período de 2014–2020, dos 
quais se estima que cerca de 250 000 
milhões de EUR deverão ser investidos na 
rede principal da RTE-T.

Or. en

Justificação

É desnecessário, nesta fase, entrar nesse tipo de pormenores.

Alteração 138
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Com base numa análise dos planos 
dos Estados-Membros para as 
infraestruturas de transporte, a Comissão 
estima que as necessidades de investimento 

(11) Com base numa análise dos planos 
dos Estados-Membros para as 
infraestruturas de transporte, a Comissão 
estima que as necessidades de investimento 
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em transportes ascendam a 500 000 
milhões de EUR na totalidade da rede 
RTE-T no período de 2014–2020, dos 
quais se estima que cerca de 250 000 
milhões de EUR deverão ser investidos na 
rede principal da RTE-T. Atendendo aos 
recursos disponíveis a nível da União, os 
mesmos terão de concentrar-se nos projetos 
que apresentem o valor acrescentado 
europeu mais elevado, para conseguir o 
impacto desejado. O apoio deverá, por 
conseguinte, concentrar-se na rede 
principal (em particular, nos seus 
corredores) e nos projetos de interesse 
comum no domínio dos sistemas de gestão 
do tráfego (nomeadamente os sistemas de 
gestão do tráfego aéreo resultantes do 
SESAR, que exigem recursos orçamentais 
da União no valor de cerca de 3000 
milhões de EUR).

em transportes ascendam a 500 000 
milhões de EUR na totalidade da rede 
RTE-T no período de 2014–2020, dos 
quais se estima que cerca de 250 000 
milhões de EUR deverão ser investidos na 
rede principal da RTE-T. Atendendo aos 
recursos disponíveis a nível da União, os 
mesmos terão de concentrar-se nos projetos 
que apresentem o valor acrescentado 
europeu mais elevado, para conseguir o 
impacto desejado. O apoio deverá, por 
conseguinte, concentrar-se na rede 
principal (em particular, nos seus 
corredores) sem excluir o apoio à rede 
global, e nos projetos de interesse comum 
no domínio dos sistemas de gestão do 
tráfego (nomeadamente os sistemas de 
gestão do tráfego aéreo resultantes do 
SESAR, que exigem recursos orçamentais 
da União no valor de cerca de 3000 
milhões de EUR).

Or. pt

Justificação

O apoio do CEF deverá ter um enfoque na rede principal, contudo não deverá excluir por 
completo o apoio à rede global em projetos que apresentem um valor acrescentado europeu, 
nomeadamente em regiões como as Regiões Ultraperiféricas, consagradas no artigo 349.º e 
355.º do TFUE, que se encontram consagradas na rede global, para que não haja um reforço 
do seu isolamento.

Alteração 139
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Com base numa análise dos planos 
dos Estados-Membros para as 
infraestruturas de transporte, a Comissão 
estima que as necessidades de investimento 
em transportes ascendam a 500 000 
milhões de EUR na totalidade da rede 

(11) Com base numa análise dos planos 
dos Estados-Membros para as 
infraestruturas de transporte, a Comissão 
estima que as necessidades de investimento 
em transportes ascendam a 500 000 
milhões de EUR na totalidade da rede 
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RTE-T no período de 2014–2020, dos 
quais se estima que cerca de 250 000 
milhões de EUR deverão ser investidos na 
rede principal da RTE-T. Atendendo aos 
recursos disponíveis a nível da União, os 
mesmos terão de concentrar-se nos projetos 
que apresentem o valor acrescentado 
europeu mais elevado, para conseguir o 
impacto desejado. O apoio deverá, por 
conseguinte, concentrar-se na rede 
principal (em particular, nos seus 
corredores) e nos projetos de interesse 
comum no domínio dos sistemas de gestão 
do tráfego (nomeadamente os sistemas de 
gestão do tráfego aéreo resultantes do 
SESAR, que exigem recursos orçamentais 
da União no valor de cerca de 3000 
milhões de EUR).

RTE-T no período de 2014–2020, dos 
quais se estima que cerca de 250 000 
milhões de EUR deverão ser investidos na 
rede principal da RTE-T. Atendendo aos 
recursos disponíveis a nível da União, os 
mesmos terão de concentrar-se nos projetos 
que apresentem o valor acrescentado 
europeu mais elevado, para conseguir o 
impacto desejado. O apoio deverá, por 
conseguinte, concentrar-se na rede 
principal (em particular, nos seus 
corredores) e nos projetos de interesse 
comum, tais como os nós de transportes 
intermodais e no domínio dos sistemas de 
gestão do tráfego (nomeadamente os 
sistemas de gestão do tráfego aéreo 
resultantes do SESAR, que exigem 
recursos orçamentais da União no valor de 
cerca de 3 000 milhões de euros).

Or. en

Alteração 140
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Na sua comunicação intitulada 
«As Regiões Ultraperiféricas da União 
Europeia: Parceria para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo» 
adotada em junho de 2012, a Comissão, 
sublinhando a dimensão específica das 
Regiões Ultraperiféricas, reconhecida no 
artigo 349.º e 355.º do TFUE, terá em 
conta a inclusão destas em projetos 
específicos pertinentes de interesse 
comum na área dos transportes, das 
telecomunicações e da energia, de forma 
à sua integração no mercado interno e à 
promoção do seu desenvolvimento 
económico. Para isso, devem receber 
apoio da CE na elaboração de uma
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carteira de projetos específicos;

Or. pt

Justificação

As Regiões Ultraperiféricas devido às suas características naturais e ao seu isolamento face 
a outras regiões europeias, expresso no artigo 349.º e 355.º do TFUE, devem usufruir deste 
instrumento financeiro, de forma a permitir a sua integração, e não aumentar o seu 
isolamento face ao mercado interno da UE

Alteração 141
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Para criar valor acrescentado 
europeu, a União deve dirigir os seus 
esforços e concentrar os seus recursos nos 
troços transfronteiras que foram 
abandonados ou cortados desde o fim da 
Segunda Guerra Mundial. Deve dar-se 
prioridade à modernização ou 
reabilitação das infraestruturas 
existentes.

Or. en

Alteração 142
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos
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de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, por forma a respeitar as 
dotações previstas para os países em 
relação aos projetos incluídos no anexo 
ao presente regulamento. A Comissão 
deve ajudar os Estados-Membros elegíveis 
para o Fundo de Coesão a elaborarem uma 
carteira adequada de projetos por forma a 
dar a máxima prioridade às dotações 
previstas pelo Fundo de Coesão para os 
países.

Or. en

Alteração 143
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
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Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. O Fundo 
de Coesão deve disponibilizar um 
financiamento adicional superior e acima 
da dotação dos Estados-Membros em 
relação a esse fundo, e a Comissão deve 
ajudar os Estados-Membros elegíveis para 
o Fundo de Coesão a elaborarem uma 
carteira adequada de projetos por forma a 
dar a máxima prioridade às dotações 
previstas pelo Fundo de Coesão para os 
países

Or. lv

Alteração 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes ou 
prioridades horizontais conexas nos 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão, no âmbito do Mecanismo 
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Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

Interligar a Europa. Numa primeira fase, a 
seleção dos projetos elegíveis para 
financiamento deve realizar-se 
respeitando as dotações nacionais 
previstas pelo Fundo de Coesão. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos, em especial 
reforçando a capacidade institucional das 
administrações públicas em causa e 
organizando convites à apresentação de 
propostas adicionais.

Or. en

Alteração 145
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu, o que resulta, frequentemente, 
numa utilização ineficiente dos fundos 
europeus. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
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adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

Or. nl

Alteração 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países. A 
Comissão deve assegurar a 
impossibilidade de distorcer as dotações 
nacionais. A Comissão deve, 
simultaneamente, assegurar a 
coordenação e assistência necessárias aos 
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Estados-Membros elegíveis, a fim de 
eliminar as barreiras administrativas e 
burocráticas e garantir um processo 
transparente de seleção dos projetos.

Or. en

Alteração 147
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar
projetos na rede principal de transportes
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte e energéticas
transfronteiras com um elevado valor 
acrescentado europeu. Por conseguinte, 
para ajudar à conclusão dos projetos no 
setor dos transportes, em particular os 
projetos transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, as verbas do Fundo 
de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverão ser distribuídas para projetos de 
transportes e energia na rede principal de 
transportes nos Estados-Membros elegíveis 
para o Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

Or. en
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Alteração 148
Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes (e, 
em especial, para os corredores da rede 
principal) nos Estados-Membros elegíveis 
para o Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. As verbas 
do Fundo de Coesão de cada 
Estado-Membro ao abrigo do Mecanismo 
Interligar a Europa devem respeitar as 
dotações financeiras nacionais, mas após 
a avaliação intercalar os fundos não 
afetados pelos Estados-Membros em 
causa devem ser disponibilizados a todos 
os Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão. A Comissão deve 
ajudar os Estados-Membros elegíveis para 
o Fundo de Coesão a elaborarem uma 
carteira adequada de projetos por forma a
dar a máxima prioridade às dotações 
previstas pelo Fundo de Coesão para os 
países.

Or. en
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Justificação

Para assegurar um verdadeiro progresso do desenvolvimento da rede principal e, em 
especial, dos corredores da rede principal, deve manter-se um certo grau de competitividade 
entre os Estados-Membros também em relação à dotação de 10 mil milhões de EUR do 
Fundo de Coesão. As dotações devem, desde o início, corresponder exatamente às dotações 
nacionais ao abrigo do Fundo de Coesão. Contudo, após a revisão intercalar, os recursos 
não afetados devem ser disponibilizados a todos os Estados-Membros da Coesão.

Alteração 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de EUR) 
deverá ser transferida para financiar 
projetos na rede principal de transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão, por forma a respeitar as 
dotações previstas para os países em 
relação aos projetos incluídos no anexo 
ao presente regulamento. A Comissão 
deve ajudar os Estados-Membros elegíveis 
para o Fundo de Coesão a elaborarem uma 
carteira adequada de projetos por forma a 
dar a máxima prioridade às dotações 
previstas pelo Fundo de Coesão para os 
países.
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Or. en

Alteração 150
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Na sua Comunicação intitulada 
«Prioridades em infraestruturas energéticas 
para 2020 e mais além – Matriz para uma 
rede europeia integrada de energia», 
adotada em novembro de 2010, a Comissão 
identificou os corredores prioritários 
necessários para que a União cumpra os 
seus ambiciosos objetivos em matéria de 
energia e de clima até 2020, que consistem 
em concluir o mercado interno da energia, 
garantir a segurança do aprovisionamento e 
permitir a integração das fontes de energia 
renováveis, e prepare as redes para uma 
maior descarbonização do sistema 
energético após 2020.

(14) Na sua Comunicação intitulada 
«Prioridades em infraestruturas energéticas 
para 2020 e mais além – Matriz para uma 
rede europeia integrada de energia», 
adotada em novembro de 2010, a Comissão 
identificou os corredores prioritários 
necessários para que a União cumpra os 
seus ambiciosos objetivos em matéria de 
energia e de clima até 2020, que consistem 
em concluir o mercado interno da energia, 
garantir a segurança do aprovisionamento e 
permitir a integração das fontes de energia 
renováveis, e prepare as redes para uma 
maior descarbonização do sistema 
energético após 2020. Recorda, em 
especial, a importância de melhorar a 
capacidade de interconexão da 
eletricidade e do gás entre a Península 
Ibérica e França.

Or. en

Alteração 151
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Na sua Comunicação intitulada 
«Prioridades em infraestruturas energéticas 
para 2020 e mais além – Matriz para uma 

(14) Na sua Comunicação intitulada 
«Prioridades em infraestruturas energéticas 
para 2020 e mais além – Matriz para uma 
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rede europeia integrada de energia», 
adotada em novembro de 2010, a Comissão 
identificou os corredores prioritários 
necessários para que a União cumpra os 
seus ambiciosos objetivos em matéria de 
energia e de clima até 2020, que consistem 
em concluir o mercado interno da energia, 
garantir a segurança do aprovisionamento e 
permitir a integração das fontes de energia 
renováveis, e prepare as redes para uma 
maior descarbonização do sistema 
energético após 2020.

rede europeia integrada de energia», 
adotada em novembro de 2010, a Comissão 
identificou os corredores prioritários 
necessários para que a União cumpra os 
seus ambiciosos objetivos em matéria de 
energia e de clima até 2020, que consistem 
em concluir o mercado interno da energia, 
garantir a segurança do aprovisionamento e 
permitir a integração das fontes de energia 
renováveis, e prepare as redes de 
distribuição e transporte de eletricidade
para uma maior adoção de eletricidade 
proveniente de fontes renováveis após 
2020.

Or. en

Alteração 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimentos na modernização e 
na expansão da infraestrutura energética da 
Europa e na interligação das redes através 
das fronteiras. Segundo as estimativas, será 
necessário, até 2020, um investimento em 
infraestruturas energéticas de 1 bilião de 
EUR, dos quais cerca de 200 000 milhões 
de EUR serão para infraestruturas de 
transporte e armazenamento de eletricidade 
e gás consideradas de relevância europeia.
Entre os projetos de relevância europeia, 
cerca de 100 000 milhões de EUR de 
investimentos estão em risco de não se 
efetuarem devido a obstáculos relacionados 
com a concessão de licenças, a 

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a 
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimentos na modernização e 
na expansão da infraestrutura energética da 
Europa e na interligação das redes através 
das fronteiras, nomeadamente através da 
eliminação das ilhas de energia 
remanescentes na Europa. Segundo as 
estimativas, será necessário, até 2020, um 
investimento em infraestruturas energéticas 
de 1 bilião de EUR, dos quais cerca de 
200 000 milhões de EUR serão para 
infraestruturas de transporte e 
armazenamento de eletricidade e gás 
consideradas de relevância europeia. Entre 
os projetos de relevância europeia, cerca de 
100 000 milhões de EUR de investimentos 
estão em risco de não se efetuarem devido 
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regulamentação e o financiamento. a obstáculos relacionados com a concessão 
de licenças, a regulamentação e o 
financiamento.

Or. lt

Alteração 153
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a 
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimentos na modernização e 
na expansão da infraestrutura energética da 
Europa e na interligação das redes através 
das fronteiras. Segundo as estimativas, será 
necessário, até 2020, um investimento em 
infraestruturas energéticas de 1 bilião de 
EUR, dos quais cerca de 200 000 milhões 
de EUR serão para infraestruturas de 
transporte e armazenamento de eletricidade 
e gás consideradas de relevância europeia.
Entre os projetos de relevância europeia, 
cerca de 100 000 milhões de EUR de 
investimentos estão em risco de não se 
efetuarem devido a obstáculos relacionados 
com a concessão de licenças, a 
regulamentação e o financiamento.

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a 
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimentos na modernização e 
na expansão da infraestrutura energética da 
Europa e na interligação das redes através 
das fronteiras. Segundo as estimativas, será 
necessário, até 2020, um investimento em 
infraestruturas energéticas de 1 bilião de 
EUR, dos quais cerca de 200 000 milhões 
de EUR serão para infraestruturas de 
transporte e armazenamento de eletricidade 
e gás consideradas de relevância europeia.
Entre os projetos de relevância europeia, 
cerca de 100 000 milhões de EUR de 
investimentos estão em risco de não se 
efetuarem devido a obstáculos relacionados 
com a concessão de licenças, a 
regulamentação e o financiamento, 
segundo o Documento de Trabalho da 
Comissão ao Conselho Transportes, 
Telecomunicações e Energia, de 10 de 
junho de 2011, intitulado «Energy 
infrastructure investment needs and 
financing requirements» [Necessidades de 
investimento em infraestruturas 
energéticas e requisitos de 
financiamento].

Or. en
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Justificação

Harmonização com os considerandos do Regulamento relativo às orientações para a 
infraestrutura energética transeuropeia.

Alteração 154
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a 
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimentos na modernização e
na expansão da infraestrutura energética 
da Europa e na interligação das redes 
através das fronteiras. Segundo as 
estimativas, será necessário, até 2020, um 
investimento em infraestruturas energéticas 
de 1 bilião de EUR, dos quais cerca de 
200 000 milhões de EUR serão para 
infraestruturas de transporte e 
armazenamento de eletricidade e gás 
consideradas de relevância europeia. Entre 
os projetos de relevância europeia, cerca 
de 100 000 milhões de EUR de 
investimentos estão em risco de não se 
efetuarem devido a obstáculos 
relacionados com a concessão de licenças, 
a regulamentação e o financiamento.

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a 
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimento para em primeiro 
lugar minimizar, através de políticas de 
eficiência energética, e depois modernizar 
e, por último, nos casos em que sejam 
necessárias novas infraestruturas, 
expandir as infraestruturas nacionais e 
europeias de eletricidade. Não tendo em 
conta este princípio de hierarquia de 
importância baseado na relação 
custo-benefício, segundo as estimativas, 
será necessário, até 2020, um investimento 
em infraestruturas energéticas de 1 bilião 
de euros, dos quais cerca de 200 000 
milhões de euros se destinarão a 
infraestruturas de transporte e 
armazenamento de eletricidade e gás 
consideradas de relevância europeia.

Or. en

Alteração 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a 
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimentos na modernização e 
na expansão da infraestrutura energética da 
Europa e na interligação das redes através 
das fronteiras. Segundo as estimativas, será 
necessário, até 2020, um investimento em 
infraestruturas energéticas de 1 bilião de 
EUR, dos quais cerca de 200 000 milhões 
de EUR serão para infraestruturas de 
transporte e armazenamento de eletricidade 
e gás consideradas de relevância europeia.
Entre os projetos de relevância europeia, 
cerca de 100 000 milhões de EUR de 
investimentos estão em risco de não se 
efetuarem devido a obstáculos relacionados 
com a concessão de licenças, a 
regulamentação e o financiamento.

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a 
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimentos na modernização e 
na expansão da infraestrutura energética da 
Europa e na interligação das redes através 
das fronteiras, pondo cobro à existência de 
ilhas de energia. Segundo as estimativas, 
será necessário, até 2020, um investimento 
em infraestruturas energéticas de 1 bilião 
de EUR, dos quais cerca de 200 000 
milhões de EUR serão para infraestruturas 
de transporte e armazenamento de 
eletricidade e gás consideradas de 
relevância europeia. Entre os projetos de 
relevância europeia, cerca de 100 000 
milhões de EUR de investimentos estão em 
risco de não se efetuarem devido a 
obstáculos relacionados com a concessão 
de licenças, a regulamentação e o 
financiamento.

Or. en

Alteração 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a 
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimentos na modernização e 
na expansão da infraestrutura energética da 
Europa e na interligação das redes através 

(15) Para realizar os objetivos da política 
da União em matéria de energia e clima – a 
competitividade, a sustentabilidade e a 
segurança do aprovisionamento – de um 
modo eficaz e económico, são necessários 
grandes investimentos na modernização e 
na expansão da infraestrutura energética da 
Europa e na interligação das redes através 
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das fronteiras. Segundo as estimativas, será 
necessário, até 2020, um investimento em 
infraestruturas energéticas de 1 bilião de 
EUR, dos quais cerca de 200 000 milhões 
de EUR serão para infraestruturas de 
transporte e armazenamento de eletricidade 
e gás consideradas de relevância europeia.
Entre os projetos de relevância europeia, 
cerca de 100 000 milhões de EUR de 
investimentos estão em risco de não se 
efetuarem devido a obstáculos relacionados 
com a concessão de licenças, a 
regulamentação e o financiamento.

das fronteiras. As autoestradas de 
eletricidade de longa distância ajudarão 
significativamente a ultrapassar a 
instabilidade das fontes renováveis de 
eletricidade, partilhando e distribuindo 
esses recursos pela União. Segundo as 
estimativas, será necessário, até 2020, um 
investimento em infraestruturas energéticas 
de 1 bilião de EUR, dos quais cerca de 
200 000 milhões de EUR serão para 
infraestruturas de transporte e 
armazenamento de eletricidade e gás 
consideradas de relevância europeia. Entre 
os projetos de relevância europeia, cerca de 
100 000 milhões de EUR de investimentos 
estão em risco de não se efetuarem devido 
a obstáculos relacionados com a concessão 
de licenças, a regulamentação e o 
financiamento.

Or. en

Alteração 157
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Na comunicação intitulada 
«Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050», de 3 
de março de 2011, (COM(2011) 112) a 
Comissão Europeia sublinha o papel 
central das infraestruturas energéticas na 
consecução do objetivo relativo à redução 
das emissões de CO2 em 85 % até 2050.

Or. it

Alteração 158
Ioannis A. Tsoukalas



AM\912704PT.doc 41/145 PE496.337v01-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O Conselho Europeu de 4 de fevereiro 
2011 apelou à Comissão para que 
simplificasse e melhorasse os 
procedimentos de autorização e 
promovesse um quadro regulamentar capaz 
de atrair investimentos. O Conselho 
Europeu sublinhou que o grosso dos 
investimentos terá de provir do mercado, 
que recuperará os custos através das tarifas.
O Conselho Europeu reconheceu que é 
necessário financiamento público para os 
projetos que são indispensáveis na 
perspetiva da segurança do 
aprovisionamento ou da solidariedade e 
que não conseguem atrair financiamento no 
mercado.

(17) O Conselho Europeu de 4 de fevereiro 
2011 apelou à Comissão para que 
racionalizasse, simplificasse, acelerasse e 
melhorasse os procedimentos de 
autorização e promovesse um quadro 
regulamentar capaz de atrair investimentos.
O Conselho Europeu sublinhou que o 
grosso dos investimentos terá de provir do 
mercado, que recuperará os custos através 
das tarifas. O Conselho Europeu 
reconheceu que é necessário financiamento 
público para os projetos que são 
justificados na perspetiva da segurança do 
aprovisionamento, da solidariedade e da 
sustentabilidade e que não conseguem 
atrair financiamento suficiente no 
mercado.

Or. en

Alteração 159
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O Conselho Europeu de 4 de fevereiro 
2011 apelou à Comissão para que 
simplificasse e melhorasse os 
procedimentos de autorização e 
promovesse um quadro regulamentar capaz 
de atrair investimentos. O Conselho 
Europeu sublinhou que o grosso dos 
investimentos terá de provir do mercado, 
que recuperará os custos através das tarifas.
O Conselho Europeu reconheceu que é 
necessário financiamento público para os 
projetos que são indispensáveis na 
perspetiva da segurança do 

(17) O Conselho Europeu de 4 de fevereiro
2011 apelou à Comissão para que 
simplificasse e melhorasse os 
procedimentos de autorização e 
promovesse um quadro regulamentar capaz 
de atrair investimentos. O Conselho 
Europeu sublinhou que o grosso dos 
investimentos terá de provir do mercado, 
que recuperará os custos através das tarifas.
O Conselho Europeu reconheceu que é 
necessário financiamento público para os 
projetos que são indispensáveis na 
perspetiva da segurança do 
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aprovisionamento ou da solidariedade e 
que não conseguem atrair financiamento no 
mercado.

aprovisionamento ou da solidariedade e 
que não conseguem atrair financiamento no 
mercado. Salientou igualmente a 
necessidade de modernizar e alargar as 
infraestruturas europeias no setor da 
energia e interligar as redes além-
fronteiras, para assegurar que a 
solidariedade entre Estados-Membros se 
torne operacional, para que surjam vias 
de abastecimento/trânsito e fontes de 
energia alternativas e para que sejam 
desenvolvidas fontes de energia 
renováveis que compitam com as fontes 
tradicionais.

Or. en

Justificação

Harmonização com os considerandos do Regulamento relativo às orientações para a 
infraestrutura energética transeuropeia.

Alteração 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Relembra que o Parlamento 
Europeu, no seu relatório sobre comércio 
e alterações climáticas, de 24 de outubro 
de 2007, (2007/2003(INI)), salientou a 
necessidade de eliminar os subsídios aos 
combustíveis fósseis; recorda que a 
estratégia «Europa 2020» insta à 
eliminação progressiva das subvenções 
nocivas para o ambiente; destaca que o 
Roteiro para uma Europa eficaz na 
utilização dos recursos, da Comissão 
Europeia, salienta os efeitos negativos dos 
combustíveis fósseis e das subvenções 
nocivas para o ambiente e que a Análise 
Anual do Crescimento para 2012 do 
Semestre Europeu instou à eliminação 
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das subvenções nocivas para o ambiente;
considera, por conseguinte, que seria 
conveniente limitar a proporção de 
recursos dedicados às infraestruturas 
energéticas do Mecanismo Interligar a 
Europa que atuam como subvenções 
diretas ou indiretas aos combustíveis 
fósseis.

Or. en

Alteração 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Deve ser aplicada uma afetação de 
verbas para as infraestruturas energéticas 
de, pelo menos, 75 % do montante total 
para a energia no âmbito do Mecanismo 
Interligar a Europa de modo a refletir 
corretamente as diferentes necessidades 
de investimento nas infraestruturas 
energéticas; no seu relatório de junho de 
2011 ao Conselho «Transportes, 
Telecomunicações e Energia», a 
Comissão estimou um total de 
investimentos necessários de 200 mil 
milhões de EUR em infraestruturas 
energéticas de interesse europeu até 2020, 
dos quais 140 mil milhões de EUR são 
necessários para as redes de transporte de 
eletricidade de alta tensão e 70 mil 
milhões de EUR para gasodutos.

Or. en

Alteração 162
Pilar del Castillo Vera
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Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As telecomunicações estão a 
transformar-se cada vez mais em 
infraestruturas baseadas na Internet, em 
que as redes de banda larga e os serviços 
digitais se encontram estreitamente 
inter-relacionados. A Internet está a tornar-
se a plataforma dominante para a 
comunicação, a oferta de serviços e a 
atividade empresarial. Por conseguinte, a 
disponibilidade a nível transeuropeu de 
acesso rápido à Internet e de serviços 
digitais é essencial para o crescimento 
económico e para o mercado único.

(19) As telecomunicações estão a 
transformar-se cada vez mais em 
infraestruturas baseadas na Internet, em 
que as redes de banda larga e os serviços 
digitais se encontram estreitamente 
inter-relacionados. A Internet está a tornar-
se a plataforma dominante para a 
comunicação, a oferta de serviços 
inovadores e a atividade empresarial. Por 
conseguinte, a disponibilidade a nível 
transeuropeu de acesso rápido à Internet e 
de serviços digitais é essencial para o 
crescimento económico e para o mercado 
único. Consequentemente, para estimular, 
em conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, as implantações 
à escala da Europa de redes de banda 
larga rápida e ultrarrápida irão, por sua 
vez, facilitar o desenvolvimento e a 
implantação de serviços digitais 
transeuropeus. Contudo, este apoio não 
deve resultar em distorções do mercado 
nem no barramento do investimento 
privado.

Or. en

Alteração 163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As telecomunicações estão a 
transformar-se cada vez mais em 
infraestruturas baseadas na Internet, em 
que as redes de banda larga e os serviços 
digitais se encontram estreitamente 
inter-relacionados. A Internet está a tornar-

(19) As telecomunicações estão a 
transformar-se cada vez mais em 
infraestruturas baseadas na Internet, em 
que as redes de banda larga e os serviços 
digitais se encontram estreitamente 
inter-relacionados. Além disso, a nebulosa 
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se a plataforma dominante para a 
comunicação, a oferta de serviços e a 
atividade empresarial. Por conseguinte, a 
disponibilidade a nível transeuropeu de 
acesso rápido à Internet e de serviços 
digitais é essencial para o crescimento 
económico e para o mercado único.

computacional e o software enquanto 
serviço emergem como os novos 
paradigmas da computação. A Internet 
está a tornar-se a plataforma dominante 
para a comunicação, a oferta de serviços 
privados e públicos, a atividade 
empresarial e comercial transfronteiras.
Por conseguinte, a disponibilidade a nível 
transeuropeu de acesso ubíquo e rápido à 
Internet e de serviços digitais inovadores é 
essencial para o crescimento económico e 
para o mercado único.

Or. en

Alteração 164
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As telecomunicações estão a 
transformar-se cada vez mais em 
infraestruturas baseadas na Internet, em 
que as redes de banda larga e os serviços 
digitais se encontram estreitamente 
inter-relacionados. A Internet está a 
tornar-se a plataforma dominante para a 
comunicação, a oferta de serviços e a 
atividade empresarial. Por conseguinte, a 
disponibilidade a nível transeuropeu de 
acesso rápido à Internet e de serviços 
digitais é essencial para o crescimento 
económico e para o mercado único.

(19) As telecomunicações estão a 
transformar-se cada vez mais em 
infraestruturas baseadas na Internet, em 
que as infraestruturas de redes de banda 
larga catalisam a utilização dos serviços 
digitais para uma grande parte de 
atividades sociais úteis. A Internet está a 
tornar-se a plataforma dominante para a 
comunicação, a coesão social e cultural e 
a atividade empresarial. Por conseguinte, a 
disponibilidade a nível transeuropeu de 
acesso rápido à Internet e de serviços 
digitais é essencial para o crescimento 
económico e para o mercado único.

Or. en

Alteração 165
Adina-Ioana Vălean
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Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As telecomunicações estão a 
transformar-se cada vez mais em 
infraestruturas baseadas na Internet, em 
que as redes de banda larga e os serviços 
digitais se encontram estreitamente 
inter-relacionados. A Internet está a 
tornar-se a plataforma dominante para a 
comunicação, a oferta de serviços e a 
atividade empresarial. Por conseguinte, a 
disponibilidade a nível transeuropeu de 
acesso rápido à Internet e de serviços 
digitais é essencial para o crescimento 
económico e para o mercado único.

(19) As telecomunicações estão a 
transformar-se cada vez mais em 
infraestruturas baseadas na Internet, onde
as infraestruturas de redes de banda larga 
catalisam a utilização dos serviços digitais 
num vasto leque de atividades da 
sociedade. A Internet está a tornar-se a 
plataforma dominante para a comunicação, 
a atividade empresarial e a coesão 
cultural. Por conseguinte, a 
disponibilidade a nível transeuropeu de 
acesso rápido à Internet e de serviços 
digitais é essencial para o crescimento 
económico e para o mercado único.

Or. en

Alteração 166
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Redes Internet modernas e baseadas 
na fibra ótica constituem uma 
infraestrutura crucial para o futuro, em 
termos de conectividade das empresas 
europeias, em particular as PME que 
pretendam utilizar a nebulosa 
computacional para melhorar a sua 
eficiência em termos de custos.

(20) Redes Internet modernas e baseadas 
na fibra ótica constituem uma 
infraestrutura crucial para o futuro, em 
termos de conectividade das empresas 
europeias, em particular as PME que 
pretendam utilizar a nebulosa 
computacional para melhorar a sua 
eficiência em termos de custos.
Lamentavelmente, a implantação de 
ligações de banda de fibra ótica e 
ultralarga na Europa continua a ser 
insatisfatória, ao passo que outras 
economias estão a avançar assumindo a 
liderança global, oferecendo capacidade e 
velocidades mais elevadas de 1 Gbps ou 
superior. Os investimentos em fibra, tanto 
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na infraestrutura FttH como passiva da 
rede de ligação ao PAN («backhaul»), é 
um ingrediente crucial, se a Europa 
pretende albergar a inovação, novos 
conhecimentos e serviços.

Or. en

Alteração 167
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Redes Internet modernas e baseadas 
na fibra ótica constituem uma 
infraestrutura crucial para o futuro, em 
termos de conectividade das empresas 
europeias, em particular as PME que 
pretendam utilizar a nebulosa 
computacional para melhorar a sua 
eficiência em termos de custos.

(20) Redes Internet modernas e baseadas 
na fibra ótica constituem uma 
infraestrutura crucial para o futuro, em 
termos de conectividade das empresas 
europeias, em particular as PME que 
pretendam utilizar a nebulosa 
computacional para melhorar a sua 
eficiência em termos de custos. Para evitar 
a duplicação de infraestruturas, prevenir 
a deslocação do investimento privado e 
melhorar o reforço da capacidade para 
criar novas oportunidades de investimento 
e promover a implementação de medidas 
de redução dos custos, devem ser tomadas 
medidas para melhorar a coordenação do 
apoio da UE à banda larga através do 
CEF e o apoio à banda larga proveniente 
de todas as restantes fontes disponíveis, 
nomeadamente através dos planos
nacionais de banda larga.

Or. en

Alteração 168
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) Redes Internet modernas e baseadas 
na fibra ótica constituem uma 
infraestrutura crucial para o futuro, em 
termos de conectividade das empresas 
europeias, em particular as PME que 
pretendam utilizar a nebulosa 
computacional para melhorar a sua 
eficiência em termos de custos.

(20) Redes Internet rápidas e modernas 
constituem uma infraestrutura crucial para 
o futuro, em termos de conectividade das 
empresas europeias, em particular as PME 
que pretendam utilizar a nebulosa 
computacional para melhorar a sua 
eficiência em termos de custos. No 
domínio das telecomunicações, deve ser 
dado particular destaque às ações que 
apoiam os objetivos de implantação de 
redes sem fios em nuvem e ultrarrápidas.

Or. en

Alteração 169
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A estratégia Europa 2020 apela à 
aplicação da Agenda Digital para a Europa, 
que estabelece um quadro legal estável 
para estimular os investimentos numa 
infraestrutura de Internet de alta velocidade 
aberta e concorrencial e em serviços 
conexos. O Conselho Europeu de junho de 
2010 aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e apelou a todas as instituições para 
que se empenhem na sua inteira aplicação.

(21) A estratégia Europa 2020 apela à 
aplicação da Agenda Digital para a Europa, 
que estabelece um quadro legal estável 
para estimular os investimentos numa 
infraestrutura de Internet de alta velocidade 
aberta e concorrencial e em serviços 
conexos. O Conselho Europeu de junho de 
2010 aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e apelou a todas as instituições para 
que se empenhem na sua inteira aplicação.
O objetivo da Agenda Digital europeia 
consiste em interligar, até 2020, 100 % 
dos cidadãos a uma rede de alta 
velocidade de 30 Mbps e 50 % dos 
cidadãos a uma rede de alta velocidade de 
100 Mbps.

Or. it
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Alteração 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A estratégia Europa 2020 apela à 
aplicação da Agenda Digital para a Europa, 
que estabelece um quadro legal estável 
para estimular os investimentos numa 
infraestrutura de Internet de alta velocidade 
aberta e concorrencial e em serviços 
conexos. O Conselho Europeu de junho 
de 2010 aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e apelou a todas as instituições 
para que se empenhem na sua plena 
aplicação.

(21) A estratégia Europa 2020 apela à 
aplicação da Agenda Digital para a Europa, 
que estabelece um quadro legal estável 
para estimular os investimentos numa 
infraestrutura de Internet de alta velocidade 
aberta e concorrencial e em serviços 
conexos. Contudo, as metas para 2020 
devem ser revistas, para que a Europa 
alcance a velocidade de banda larga mais 
rápida do mundo, procurando garantir 
que, até 2020, todos os europeus tenham 
acesso a um débito de 100 Mb/s e que 
50 % das famílias da UE tenham acesso a 
1 ou mais Gbits.

Or. en

Alteração 171
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A estratégia Europa 2020 apela à 
aplicação da Agenda Digital para a Europa, 
que estabelece um quadro legal estável
para estimular os investimentos numa 
infraestrutura de Internet de alta velocidade 
aberta e concorrencial e em serviços 
conexos. O Conselho Europeu de junho de 
2010 aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e apelou a todas as instituições para 
que se empenhem na sua plena aplicação.

(21) A estratégia Europa 2020 apela à 
aplicação da Agenda Digital para a Europa, 
que estabelece um quadro legal estável 
para estimular os investimentos numa 
infraestrutura de Internet de alta velocidade 
aberta e concorrencial e em serviços 
conexos que formarão a base do mercado 
único digital. O Conselho Europeu de 
junho de 2010 aprovou a Agenda Digital 
para a Europa e apelou a todas as 
instituições para que se empenhem na sua 
plena aplicação.



PE496.337v01-00 50/145 AM\912704PT.doc

PT

Or. en

Alteração 172
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de garantir a
competitividade da União Europeia e 
facilitar o crescimento de uma economia 
de serviços europeus de primeira linha à 
escala mundial, os atuais objetivos da 
Agenda Digital devem ser alcançados até 
2015, em vez de 2020.

Or. en

Alteração 173
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Em 31 de maio de 2010, o Conselho 
concluiu que a Europa deveria investir os 
recursos necessários no desenvolvimento 
de um mercado único digital baseado na 
Internet rápida e ultrarrápida e em 
aplicações interoperáveis, e reconheceu 
que o investimento eficiente e competitivo 
em redes de banda larga da próxima 
geração seria importante para a inovação, a 
diversificação da escolha para os 
consumidores e a competitividade da 
União e poderia proporcionar melhor 
qualidade de vida, traduzida, por exemplo, 
em melhores cuidados de saúde, 
transportes mais seguros, novas 
oportunidades em matéria de meios de 

(22) Em 31 de maio de 2010, o Conselho 
concluiu que a Europa deveria investir os 
recursos necessários no desenvolvimento 
de um mercado único digital baseado na 
Internet rápida e ultrarrápida e em 
aplicações interoperáveis, e reconheceu 
que o investimento eficiente e competitivo 
em redes de banda larga da próxima 
geração seria necessário para a inovação, a 
diversificação da escolha para os 
consumidores e a competitividade da 
União e poderia proporcionar melhor 
qualidade de vida, traduzida, por exemplo, 
em melhores cuidados de saúde, 
transportes mais seguros, novas 
oportunidades em matéria de meios de 
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comunicação social e um acesso mais fácil 
a bens e serviços, especialmente a nível 
transfronteiras.

comunicação social e um acesso mais fácil 
a bens, serviços e conhecimentos, 
especialmente a nível transfronteiras.

Or. en

Alteração 174
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Na sua Resolução, de 5 de maio de 
2010, o Parlamento Europeu apelou a 
investimentos de fonte aberta bem como a 
uma atenção especial que vise a 
construção de redes Gbps para as 
instituições de investigação e 
universidades europeias e o acesso a 
preços acessíveis a ligações ultrarrápidas 
por parte das pequenas e médias 
empresas;

Or. en

Alteração 175
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O investimento público em redes 
de banda larga rápida e ultrarrápida não 
deve distorcer indevidamente a 
concorrência nem criar desincentivos ao 
investimento. Deve ser utilizado para 
atrair investimentos privados e apenas nos 
casos em que haja falta de interesse 
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comercial em investir.

Or. en

Alteração 176
James Elles, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A maioria da investigação 
disponível ilustra claramente o aumento 
substancial dos benefícios decorrentes dos 
investimentos em infraestruturas de TIC 
para gerar emprego e crescimento a longo 
e curto prazo, não apenas com a 
construção da própria infraestrutura, mas 
também através do efeito multiplicador 
imediato, forte e sustentável da 
capacidade digital reforçada na 
economia, sobretudo para as pequenas 
empresas. Recomenda que se realizem 
todos os esforços não apenas para 
esclarecer os montantes disponíveis no 
orçamento da União, mas para que se 
faça tudo o que seja possível para que os 
fundos existentes sejam adaptados para a 
adoção das TIC;

Or. en

Alteração 177
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Há que desenvolver redes fortes e 
coerentes à escala europeia para a 
realização por via digital de ações que 

(24) Há que desenvolver redes fortes e 
coerentes à escala europeia para a 
realização por via digital de ações que 
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visam o bem público, envolvendo os atores 
quer do setor público quer da sociedade 
civil a nível nacional e regional, e, para 
isso, é essencial garantir o financiamento 
europeu estruturado dos custos de 
conceção do sistema e do software, assim 
como a manutenção de um «hub» 
resistente para essas redes, deixando 
apenas os custos incorridos no território 
dos diferentes países para os orçamentos 
dos operadores nacionais.

visam o bem público, envolvendo os atores 
quer do setor público quer da sociedade 
civil a nível nacional e regional, e, para 
isso, é essencial garantir o financiamento 
europeu estruturado dos custos de 
conceção do sistema e do software, assim 
como a manutenção de um «hub» 
resistente para essas redes, deixando 
apenas os custos incorridos no território 
dos diferentes países para os orçamentos 
dos operadores nacionais. Deve ser 
conferida prioridade especial a assegurar 
que todos os sistemas e conceções de 
software que beneficiem de financiamento 
público sejam difundidos na forma de 
normas abertas e acessíveis, fáceis de 
obter e utilizar por todos os atores da 
sociedade, nomeadamente os atores sem 
fins lucrativos e que o código resultante 
de investimentos públicos seja sempre 
disponibilizado ao público como fonte 
aberta;

Or. en

Alteração 178
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Há que desenvolver redes fortes e 
coerentes à escala europeia para a 
realização por via digital de ações que 
visam o bem público, envolvendo os atores 
quer do setor público quer da sociedade 
civil a nível nacional e regional, e, para 
isso, é essencial garantir o financiamento 
europeu estruturado dos custos de 
conceção do sistema e do software, assim 
como a manutenção de um «hub» 
resistente para essas redes, deixando 
apenas os custos incorridos no território 
dos diferentes países para os orçamentos 

(24) Há que desenvolver redes fortes e 
coerentes à escala europeia para a 
realização por via digital de ações que 
visam o bem público, envolvendo os atores 
quer do setor público quer da sociedade 
civil a nível nacional e regional, e, para 
isso, é essencial garantir o financiamento 
europeu estruturado dos custos de 
conceção do sistema e do software, assim 
como a manutenção de um «hub» 
resistente para essas redes, deixando 
apenas os custos incorridos no território 
dos diferentes países para os orçamentos 
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dos operadores nacionais. dos operadores nacionais. Para concluir o 
mercado único digital, deverá ser 
assegurada uma estreita cooperação e 
coordenação de atividades no âmbito do 
programa CEF com ações nacionais e 
regionais em matéria de banda larga.

Or. en

Alteração 179
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Há que desenvolver redes fortes e 
coerentes à escala europeia para a 
realização por via digital de ações que 
visam o bem público, envolvendo os atores 
quer do setor público quer da sociedade 
civil a nível nacional e regional, e, para 
isso, é essencial garantir o financiamento 
europeu estruturado dos custos de 
conceção do sistema e do software, assim 
como a manutenção de um «hub» 
resistente para essas redes, deixando 
apenas os custos incorridos no território 
dos diferentes países para os orçamentos 
dos operadores nacionais.

(24) Há que desenvolver redes fortes e 
coerentes à escala europeia para a 
realização por via digital de ações que 
visam o bem público, envolvendo os atores 
quer do setor público quer da sociedade 
civil a nível nacional e regional, e, para 
isso, é essencial garantir o financiamento 
europeu estruturado dos custos de 
conceção do sistema e do software, assim 
como a cibersegurança e a manutenção de 
um «hub» resistente para essas redes, 
deixando apenas os custos incorridos no
território dos diferentes países para os 
orçamentos dos operadores nacionais.

Or. en

Alteração 180
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Na aplicação de instrumentos 
financeiros para o objetivo de criar 
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serviços principais transeuropeus, deve 
ser conferida uma prioridade especial a 
assegurar que os serviços são baseados 
em normas abertas e acessíveis, 
facilmente revistas, obtidos e utilizados 
por todos os atores da sociedade e em que 
o desenvolvimento de normas seja aberto, 
transparente e inclusivo para todas as 
partes interessadas, incluindo os atores 
sem fins lucrativos, e que o código-fonte 
resultante dos investimentos públicos nas 
aplicações do serviço principal esteja 
sempre disponível ao público.

Or. en

Justificação

Trata-se de um passo simples e necessário para assegurar a interoperabilidade que 
proporciona a máxima flexibilidade para a adaptação local e regional através da 
participação das PME ou dos atores sem fins lucrativos.

Alteração 181
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para garantir a interoperabilidade 
transfronteiras na implantação dos projetos 
de infraestruturas de grande envergadura, 
em particular a nível dos serviços básicos, 
podem ser necessários concursos públicos 
e instalação de equipamentos em 
simultâneo pela Comissão, os 
Estados-Membros e/ou os seus 
beneficiários. Nesses casos, a ajuda 
financeira da União pode ter de ser 
atribuída a contratos públicos executados 
por fornecedores de infraestruturas dos 
Estados-Membros, quer em seu próprio 
nome quer em colaboração com a 
Comissão. As disposições também 
permitem o recurso a múltiplas fontes, 

(27) Para garantir a interoperabilidade 
transfronteiras na implantação dos projetos 
de infraestruturas de grande envergadura, 
em particular a nível dos serviços básicos, 
podem ser necessários concursos públicos 
e instalação de equipamentos em 
simultâneo pela Comissão, os 
Estados-Membros e/ou os seus 
beneficiários. Para facilitar o 
cumprimento do requisito da 
interoperabilidade, deve ser dada 
preferência a soluções que implementem 
normas abertas e transparentes 
fornecidas a título gratuito. Nesses casos, 
a ajuda financeira da União pode ter de ser 
atribuída a contratos públicos executados 
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eventualmente necessário, nomeadamente, 
para a resolução de aspetos linguísticos, 
para garantir a segurança do 
aprovisionamento e/ou para criar na rede as 
redundâncias necessárias para eliminar o 
tempo de inoperacionalidade da rede de 
infraestruturas suscetível de ser causado 
por um único ponto de rutura.

por fornecedores de infraestruturas dos 
Estados-Membros, quer em seu próprio 
nome quer em colaboração com a 
Comissão. As disposições também 
permitem o recurso a múltiplas fontes, 
eventualmente necessário, nomeadamente, 
para a resolução de aspetos linguísticos, 
para garantir a segurança do 
aprovisionamento e/ou para criar na rede as 
redundâncias necessárias para eliminar o 
tempo de inoperacionalidade da rede de 
infraestruturas suscetível de ser causado 
por um único ponto de rutura.

Or. en

Alteração 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para garantir a interoperabilidade 
transfronteiras na implantação dos projetos 
de infraestruturas de grande envergadura, 
em particular a nível dos serviços básicos, 
podem ser necessários concursos públicos 
e instalação de equipamentos em 
simultâneo pela Comissão, os
Estados-Membros e/ou os seus 
beneficiários. Nesses casos, a ajuda 
financeira da União pode ter de ser 
atribuída a contratos públicos executados 
por fornecedores de infraestruturas dos 
Estados-Membros, quer em seu próprio 
nome quer em colaboração com a 
Comissão. As disposições também 
permitem o recurso a múltiplas fontes, 
eventualmente necessário, nomeadamente, 
para a resolução de aspetos linguísticos, 
para garantir a segurança do 
aprovisionamento e/ou para criar na rede as 
redundâncias necessárias para eliminar o 
tempo de inoperacionalidade da rede de 

(27) Para garantir a interoperabilidade 
transfronteiras na implantação dos projetos 
de infraestruturas de grande envergadura, 
em particular a nível dos serviços básicos, 
podem ser necessários concursos públicos 
e instalação de equipamentos em 
simultâneo pela Comissão, pelos
Estados-Membros, a nível regional ou 
local e/ou pelos seus beneficiários. Nesses 
casos, a ajuda financeira da União pode ter 
de ser atribuída a contratos públicos 
executados por fornecedores de 
infraestruturas dos Estados-Membros ou 
das regiões com competências, quer em 
seu próprio nome quer em colaboração 
com a Comissão. As disposições também 
permitem o recurso a múltiplas fontes, 
eventualmente necessário, nomeadamente, 
para a resolução de aspetos linguísticos, 
para garantir a segurança do 
aprovisionamento e/ou para criar na rede as 
redundâncias necessárias para eliminar o 
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infraestruturas suscetível de ser causado 
por um único ponto de rutura.

tempo de inoperacionalidade da rede de 
infraestruturas suscetível de ser causado 
por um único ponto de rutura.

Or. es

Alteração 183
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
contratos públicos eletrónicos), por 
definição, não comerciais numa primeira 
fase. Além disso, se apenas forem 
financiados os serviços centrais, o desafio 
consistirá em criar os incentivos certos a 
nível dos Estados-Membros e a nível 
regional para efetivamente implantar 
serviços de interesse público: isto deve-se 
em particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais 
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
moldes interoperáveis.

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
contratos públicos eletrónicos), por 
definição, não comerciais numa primeira 
fase. Além disso, se apenas forem 
financiados os serviços centrais, o desafio 
consistirá em criar os incentivos certos a 
nível dos Estados-Membros e a nível 
regional para efetivamente implantar 
serviços de interesse público: isto deve-se 
em particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais 
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
moldes interoperáveis. Antes de se 
implementar novos e importantes 
investimentos, deve-se considerar 
cautelosamente as soluções de fonte 
aberta já implementadas num vasto leque 
de circunscrições na Europa e o potencial 
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de as alargar a outras circunscrições.

Or. en

Justificação

Houve já um grande número de implementações de fonte aberta bem-sucedidas nos 
ambientes europeus do setor público. São exemplos notáveis as regiões em Espanha e 
Munique na Alemanha. Contudo, há também exemplos noutros Estados-Membros, tais como 
os municípios de Eksjo e Rattvik na Suécia. As implementações parciais de soluções de fonte 
aberta são muito mais abundantes.

Alteração 184
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
contratos públicos eletrónicos), por 
definição, não comerciais numa primeira 
fase. Além disso, se apenas forem 
financiados os serviços centrais, o desafio 
consistirá em criar os incentivos certos a 
nível dos Estados-Membros e a nível 
regional para efetivamente implantar 
serviços de interesse público: isto deve-se 
em particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais 
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
moldes interoperáveis.

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
contratos públicos eletrónicos, de 
aprendizagem em linha), por definição, 
não comerciais numa primeira fase. Além 
disso, se apenas forem financiados os 
serviços centrais, o desafio consistirá em 
criar os incentivos certos a nível dos 
Estados-Membros e a nível regional para 
efetivamente implantar serviços de 
interesse público: isto deve-se em 
particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais 
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
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moldes interoperáveis.

Or. it

Alteração 185
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
contratos públicos eletrónicos), por 
definição, não comerciais numa primeira 
fase. Além disso, se apenas forem 
financiados os serviços centrais, o desafio 
consistirá em criar os incentivos certos a 
nível dos Estados-Membros e a nível 
regional para efetivamente implantar 
serviços de interesse público: isto deve-se 
em particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
moldes interoperáveis.

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
contratos públicos eletrónicos e da 
digitalização das coleções europeias), por 
definição, não comerciais numa primeira 
fase. Além disso, se apenas forem 
financiados os serviços centrais, o desafio 
consistirá em criar os incentivos certos a 
nível dos Estados-Membros e a nível 
regional para efetivamente implantar 
serviços de interesse público: isto deve-se 
em particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais 
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
moldes interoperáveis.

Or. ro

Alteração 186
Pilar del Castillo Vera
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Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
contratos públicos eletrónicos), por 
definição, não comerciais numa primeira 
fase. Além disso, se apenas forem 
financiados os serviços centrais, o desafio 
consistirá em criar os incentivos certos a 
nível dos Estados-Membros e a nível 
regional para efetivamente implantar 
serviços de interesse público: isto deve-se 
em particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais 
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
moldes interoperáveis.

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
contratos públicos eletrónicos), por 
definição, não comerciais numa primeira 
fase. Além disso, se apenas forem 
financiados os serviços centrais, o desafio 
consistirá em criar os incentivos certos a 
nível dos Estados-Membros e a nível 
regional para efetivamente implantar 
serviços de interesse público: isto deve-se 
em particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais 
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
moldes interoperáveis. Os projetos de 
interesse comum relacionados com a 
prestação transfronteiras dos serviços da 
administração pública em linha devem ter 
em conta as 25 recomendações do Quadro 
Europeu de Interoperabilidade para os 
serviços públicos europeus (QEI) que 
abordam requisitos específicos de 
interoperabilidade.

Or. en

Alteração 187
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
contratos públicos eletrónicos), por 
definição, não comerciais numa primeira 
fase. Além disso, se apenas forem 
financiados os serviços centrais, o desafio 
consistirá em criar os incentivos certos a 
nível dos Estados-Membros e a nível 
regional para efetivamente implantar 
serviços de interesse público: isto deve-se 
em particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais 
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
moldes interoperáveis.

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 
centrais) são muitas vezes afetados pelas 
fortes deficiências do mercado. Na 
verdade, os domínios a financiar prendem-
se com a prestação de serviços públicos (a 
implantação em grande escala e a 
interoperabilidade dos sistemas de saúde 
em linha, de identidade eletrónica, de 
administrações públicas em linha, de 
aprendizagem em linha, de contratos 
públicos eletrónicos), por definição, não 
comerciais numa primeira fase. Além 
disso, se apenas forem financiados os 
serviços centrais, o desafio consistirá em 
criar os incentivos certos a nível dos 
Estados-Membros e a nível regional para 
efetivamente implantar serviços de 
interesse público: isto deve-se em 
particular à falta de incentivos a nível 
nacional para ligar os sistemas nacionais 
aos sistemas centrais (o que implica 
desenvolver condições para a 
interoperabilidade e os serviços 
transfronteiras), assim como ao facto de os 
investidores privados não assegurarem, por 
si sós, a implantação de serviços em 
moldes interoperáveis.

Or. en

Alteração 188
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A implantação de serviços 
transfronteiras através do estabelecimento 
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de procedimentos eletrónicos para mudar 
de um país europeu para outro permitirá 
tratar eletronicamente todos os processos 
administrativos necessários, facilitando a 
mobilidade dos europeus e tornando-a 
menos dispendiosa. Por conseguinte, estes 
serviços têm o potencial de alterar 
positivamente a facilidade com a qual os 
europeus podem trabalhar, estudar e 
residir em qualquer Estado-Membro, 
através de balcões únicos para registar a 
mudança de endereço em todas as 
autoridades públicas do país de chegada 
(autoridade local, escola, médico, polícia, 
etc.) com a identidade eletrónica do país 
de origem.

Or. en

Alteração 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Horizonte 2020 – o futuro programa-
quadro de investigação e inovação, 
concentrar-se-á, entre outras, nos desafios 
societais (por exemplo, transportes 
inteligentes, ecológicos e integrados, 
energia segura, limpa e eficiente e saúde, 
administração pública e desenvolvimento 
sustentável baseados nas tecnologias da 
informação e das comunicações) para 
responder diretamente aos desafios 
identificados na estratégia Europa 2020 
através do apoio a atividades que cobrem 
todo o espetro, desde a investigação até ao 
mercado. O programa Horizonte 2020 
apoiará todas as etapas da cadeia de 
inovação, em especial as atividades mais 
próximas do mercado, prevendo 
inclusivamente instrumentos financeiros 
inovadores. Com o objetivo de conseguir 

(30) Horizonte 2020 – o futuro programa-
quadro de investigação e inovação, 
concentrar-se-á, entre outras, nos desafios 
societais (por exemplo, transportes 
inteligentes, ecológicos, acessíveis e 
integrados, energia segura, limpa e 
eficiente e saúde, administração pública e 
desenvolvimento sustentável baseados nas 
tecnologias da informação e das 
comunicações) para responder diretamente 
aos desafios identificados na estratégia 
Europa 2020 através do apoio a atividades 
que cobrem todo o espetro, desde a 
investigação até ao mercado. O programa 
Horizonte 2020 apoiará todas as etapas da 
cadeia de inovação, em especial as 
atividades mais próximas do mercado, 
prevendo inclusivamente instrumentos 
financeiros inovadores. Com o objetivo de 
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um maior impacto para o financiamento da 
União e para garantir a coerência, o 
Mecanismo Interligar a Europa 
desenvolverá sinergias estreitas com o 
programa Horizonte 2020.

conseguir um maior impacto para o 
financiamento da União e para garantir a 
coerência, o Mecanismo Interligar a 
Europa desenvolverá sinergias estreitas 
com o programa Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Com 80 milhões de pessoas com deficiência na Europa, o envelhecimento da população e os 
problemas ambientais, a acessibilidade dos transportes tornou-se num desafio decisivo para 
a sociedade.

Alteração 190
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Horizonte 2020 – o futuro programa-
quadro de investigação e inovação, 
concentrar-se-á, entre outras, nos desafios 
societais (por exemplo, transportes 
inteligentes, ecológicos e integrados, 
energia segura, limpa e eficiente e saúde, 
administração pública e desenvolvimento 
sustentável baseados nas tecnologias da 
informação e das comunicações) para 
responder diretamente aos desafios 
identificados na estratégia Europa 2020 
através do apoio a atividades que cobrem 
todo o espetro, desde a investigação até ao 
mercado. O programa Horizonte 2020 
apoiará todas as etapas da cadeia de 
inovação, em especial as atividades mais 
próximas do mercado, prevendo 
inclusivamente instrumentos financeiros 
inovadores. Com o objetivo de conseguir 
um maior impacto para o financiamento da 
União e para garantir a coerência, o 
Mecanismo Interligar a Europa 
desenvolverá sinergias estreitas com o 
programa Horizonte 2020.

(30) Horizonte 2020 – o futuro programa-
quadro de investigação e inovação, 
concentrar-se-á, entre outras, nos desafios 
societais (por exemplo, transportes 
inteligentes, ecológicos e integrados, 
energia segura, limpa e eficiente e saúde, 
administração pública e desenvolvimento 
sustentável baseados nas tecnologias da 
informação e das comunicações) para 
responder diretamente aos desafios 
identificados na estratégia Europa 2020 
através do apoio a atividades que cobrem 
todo o espetro, desde a investigação até ao 
mercado. O programa Horizonte 2020 
apoiará todas as etapas da cadeia de 
inovação, em especial as atividades mais 
próximas do mercado, prevendo 
inclusivamente instrumentos financeiros 
inovadores. Além disso, o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (IET) 
prossegue os mesmos objetivos na 
resposta a esses desafios da sociedade, 
concentrando-se na exploração dos 
resultados da investigação e no 
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desenvolvimento de produtos e serviços 
inovadores. Com o objetivo de conseguir 
um maior impacto para o financiamento da 
União e para garantir a coerência, o 
Mecanismo Interligar a Europa 
desenvolverá sinergias estreitas com o 
programa Horizonte 2020 e o IET.

Or. en

Alteração 191
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) As medidas de caráter orçamental em 
muitos Estados-Membros levarão, ou já 
levaram, as autoridades públicas a reavaliar 
os seus programas de investimento em 
infraestruturas. Neste contexto, as PPP 
têm sido consideradas um meio eficaz 
para executar projetos de infraestruturas
que garantam a realização de objetivos 
políticos como o combate às alterações 
climáticas, a promoção das fontes de 
energia alternativas, assim como da 
eficiência na utilização da energia e dos 
recursos, o apoio a transportes sustentáveis 
e a implantação de redes de banda larga. A 
Comissão, na sua Comunicação de 19 de 
novembro de 2009 relativa às PPP, 
comprometeu-se a melhorar o acesso ao 
financiamento para as PPP, alargando o 
âmbito de aplicação dos instrumentos 
financeiros existentes.

(33) As medidas de caráter orçamental em 
muitos Estados-Membros levarão, ou já 
levaram, as autoridades públicas a reavaliar 
os seus programas de investimento em 
infraestruturas que garantam a realização 
de objetivos políticos como o combate às 
alterações climáticas, a promoção das 
fontes de energia alternativas, assim como 
da eficiência na utilização da energia e dos 
recursos, o apoio a transportes sustentáveis 
e a implantação de redes de banda larga.

Or. en

Justificação

Deve ser mantida a referência aos efeitos estimuladores assegurados pelas medidas de 
caráter orçamental adequadas dos Estados-Membros, sendo que o impacto positivo das PPP 
está longe de ser demonstrado.
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Alteração 192
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) As medidas de caráter orçamental em 
muitos Estados-Membros levarão, ou já 
levaram, as autoridades públicas a reavaliar 
os seus programas de investimento em 
infraestruturas. Neste contexto, as PPP têm 
sido consideradas um meio eficaz para 
executar projetos de infraestruturas que 
garantam a realização de objetivos 
políticos como o combate às alterações 
climáticas, a promoção das fontes de 
energia alternativas, assim como da 
eficiência na utilização da energia e dos 
recursos, o apoio a transportes sustentáveis 
e a implantação de redes de banda larga. A 
Comissão, na sua Comunicação de 19 de 
novembro de 2009 relativa às PPP, 
comprometeu-se a melhorar o acesso ao 
financiamento para estas parcerias, 
alargando o âmbito de aplicação dos 
instrumentos financeiros existentes.

(33) As medidas de caráter orçamental em 
muitos Estados-Membros ou regiões com 
competências levarão, ou já levaram, as 
autoridades públicas a reavaliar os seus 
programas de investimento em 
infraestruturas. Neste contexto, as PPP têm 
sido consideradas um meio eficaz para 
executar projetos de infraestruturas que 
garantam a realização de objetivos 
políticos como o combate às alterações 
climáticas, a promoção das fontes de 
energia alternativas, assim como da 
eficiência na utilização da energia e dos 
recursos, o apoio a transportes sustentáveis 
e a implantação de redes de banda larga. A 
Comissão, na sua Comunicação de 19 de 
novembro de 2009 relativa às PPP, 
comprometeu-se a melhorar o acesso ao 
financiamento para estas parcerias, 
alargando o âmbito de aplicação dos 
instrumentos financeiros existentes.

Or. es

Alteração 193
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Embora o grosso do investimento no 
âmbito da estratégia Europa 2020 possa 
provir dos mercados e ser incentivado por
medidas de regulação, o desafio do 

(34) Embora o grosso do investimento no 
âmbito da estratégia Europa 2020 possa 
provir de medidas de regulação 
específicas, o desafio do financiamento 
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financiamento exige intervenções do setor 
público e o apoio da União através de 
subvenções e de instrumentos financeiros 
inovadores. Os instrumentos financeiros 
deverão ser utilizados para responder a 
necessidades específicas do mercado, de 
acordo com os objetivos do Mecanismo 
Interligar a Europa, e não barrar o 
caminho ao financiamento privado. Antes 
de decidir utilizar instrumentos 
financeiros, a Comissão deverá efetuar
avaliações ex ante desses instrumentos.

exige intervenções do setor público e o 
apoio da União através de subvenções e de 
instrumentos financeiros inovadores. Antes 
de decidir utilizar esses instrumentos 
financeiros, a Comissão deverá efetuar, 
com a ajuda dos Estados-Membros em 
causa e envolvidos nas instituições da UE,
avaliações ex ante desses instrumentos.

Or. en

Justificação

Deve ser realizada uma avaliação ex ante muito cautelosa à utilização de instrumentos 
financeiros inovadores.

Alteração 194
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Para assegurar a igualdade entre, 
por um lado, os projetos de transporte que 
já aplicam o princípio do 
«poluidor-pagador» numa base 
obrigatória e, por outro lado, os que não 
cobram taxas aos utilizadores, a União 
deve também prestar financiamento 
através de subvenções a projetos de 
transporte geradores de receitas.

Or. en

Alteração 195
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) As medidas fiscais nos 
Estados-Membros devem levar as 
autoridades públicas a promoverem as 
fontes de energia renováveis, bem como a 
eficiência energética e a eficiência dos 
recursos.

Or. en

Alteração 196
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) A fim de otimizar a utilização do 
orçamento da União na forma de 
subvenções, estas últimas deverão ficar 
reservadas para projetos geradores de 
pouca ou nenhuma receita, com a 
exceção dos projetos de transporte que 
cobram taxas pela utilização das 
infraestruturas.

Or. en

Justificação

Segundo o Regulamento (CE) n.º 2001/14, os operadores ferroviários da Europa devem 
pagar taxas de acesso às vias para a utilização das infraestruturas ferroviárias. As receitas 
geradas podem, em alguns casos, ser suficientes para cobrir os custos de manutenção, mas 
não para as modernizações e novas construções. Por conseguinte, as infraestruturas 
ferroviárias devem ficar isentas. Do mesmo modo, limitar as subvenções aos projetos que 
geram poucas ou nenhumas receitas impediria o cofinanciamento da UE de projetos 
concebidos para aplicar portagens às infraestruturas ferroviárias, o que constitui um dos 
principais objetivos do Livro Branco dos Transportes.
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Alteração 197
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) As medidas de caráter orçamental 
em muitos Estados-Membros e regiões 
com competências levarão, ou já levaram, 
as autoridades públicas a reavaliar os 
seus programas de investimento em 
infraestruturas. Neste contexto, as PPP 
têm sido consideradas um meio eficaz 
para executar projetos de infraestruturas 
que garantam a realização de objetivos 
político como o combate às alterações 
climáticas, a promoção das fontes de 
energia alternativas, assim como da 
eficiência na utilização da energia e dos 
recursos, o apoio a transportes 
sustentáveis e a implantação de redes de 
banda larga. A Comissão, na sua 
Comunicação de 19 de novembro de 2009 
relativa às PPP, comprometeu-se a 
melhorar o acesso ao financiamento para 
estas parcerias, alargando o âmbito de 
aplicação dos instrumentos financeiros 
existentes.

Or. es

Alteração 198
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Reapreciação do Orçamento da UE 
sublinhou que a norma para os projetos 
com potencial comercial a longo prazo 
deve ser a utilização dos fundos da UE em 
parceria com os setores financeiro e 

(35) A Reapreciação do Orçamento da UE 
sublinhou que a norma para os projetos 
com potencial comercial a longo prazo 
deve ser a utilização dos fundos da UE em 
parceria com os setores financeiro e 
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bancário, em particular o Banco Europeu 
de Investimento (BEI) e as instituições 
financeiras públicas dos Estados-Membros, 
mas também com outras instituições 
financeiras internacionais e o setor 
financeiro privado.

bancário, em particular o Banco Europeu 
de Investimento (BEI) e as instituições 
financeiras públicas dos Estados-Membros, 
mas também com outras instituições 
financeiras internacionais e o setor 
financeiro privado, nomeadamente a nível 
nacional e regional.
Os acordos de parceria têm de dar relevo 

aos conhecimentos locais e à relação 
entre projetos e intermediários 
financeiros.

Or. en

Alteração 199
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Reapreciação do Orçamento da UE 
sublinhou que a norma para os projetos 
com potencial comercial a longo prazo 
deve ser a utilização dos fundos da UE em 
parceria com os setores financeiro e 
bancário, em particular o Banco Europeu 
de Investimento (BEI) e as instituições 
financeiras públicas dos Estados-Membros, 
mas também com outras instituições 
financeiras internacionais e o setor 
financeiro privado.

(35) A Reapreciação do Orçamento da UE 
sublinhou que a norma para os projetos 
com potencial comercial a longo prazo 
deve ser a utilização dos fundos da UE em 
parceria com os setores financeiro e 
bancário, em particular o Banco Europeu 
de Investimento (BEI) e as instituições 
financeiras públicas dos Estados-Membros, 
mas também com outras instituições 
financeiras internacionais e o setor 
financeiro privado, incluindo a nível 
nacional e regional. Os acordos de 
parceria têm de dar relevo aos 
conhecimentos locais e à relação entre 
projetos e intermediários financeiros.

Or. en

Alteração 200
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Na estratégia Europa 2020, a 
Comissão comprometeu-se a mobilizar 
instrumentos financeiros da União no 
quadro de uma estratégia de financiamento 
coerente que reúna fundos da União e 
fundos nacionais públicos e privados para 
as infraestruturas. A justificação para isso 
reside no facto de, em muitos casos, 
situações de investimento insuficiente e as 
imperfeições do mercado poderem ser 
combatidas mais eficazmente através de 
instrumentos financeiros do que através de 
subvenções.

(36) Na estratégia Europa 2020, a 
Comissão comprometeu-se a mobilizar 
instrumentos financeiros da União no 
quadro de uma estratégia de financiamento 
coerente que reúna fundos da União e 
fundos nacionais públicos e privados para 
as infraestruturas. A justificação para isso 
reside no facto de, segundo casos 
específicos a avaliar caso a caso, as 
situações de investimento insuficiente
poderem ser combatidas mais eficazmente 
através de instrumentos financeiros do que 
através de subvenções

Or. en

Justificação

A utilização de outros instrumentos financeiros diferentes das subvenções deve ser avaliada 
caso a caso para otimizar as necessidades específicas de investimento.

Alteração 201
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Na estratégia Europa 2020, a 
Comissão comprometeu-se a mobilizar 
instrumentos financeiros da União no 
quadro de uma estratégia de financiamento 
coerente que reúna fundos da União e 
fundos nacionais públicos e privados para 
as infraestruturas. A justificação para isso 
reside no facto de, em muitos casos, 
situações de investimento insuficiente e as 
imperfeições do mercado poderem ser 
combatidas mais eficazmente através de 
instrumentos financeiros do que através de 

(36) Na estratégia Europa 2020, a 
Comissão comprometeu-se a mobilizar 
instrumentos financeiros da União para 
lograr um volume adequado ao apoio de 
uma estratégia de financiamento coerente 
que reúna fundos da União e fundos 
nacionais públicos e privados para as 
infraestruturas. A justificação para isso 
reside no facto de, em muitos casos, 
situações de investimento insuficiente e as 
imperfeições do mercado poderem ser 
combatidas mais eficazmente através de 
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subvenções. instrumentos financeiros do que através de 
subvenções.

Or. it

Alteração 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Os instrumentos financeiros 
inovadores, tais como as obrigações para 
o financiamento de projetos, podem 
impulsionar o financiamento das 
infraestruturas de transporte com valor 
acrescentado europeu. A sua utilização 
deve, por isso, ser fortemente incentivada 
para que o orçamento europeu seja 
utilizado da forma mais eficiente possível.

Or. en

Alteração 203
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Embora a maioria dos instrumentos
financeiros deva ser comum a todos os 
setores, alguns podem ser específicos para 
determinados setores. Segundo as 
estimativas dos serviços da Comissão, o 
apoio financeiro para a banda larga 
assentará principalmente nos instrumentos 
financeiros, mas, para os transportes e a 
energia, o volume de recursos orçamentais 
da União canalizados para os instrumentos 
financeiros não deve ser superior a 2 000 

(38) Ao selecionar a forma mais eficaz de 
ajuda financeira, devem ser devidamente 
consideradas as características específicas 
do setor e projeto dos projetos elegíveis.
Segundo as estimativas dos serviços da 
Comissão, o apoio financeiro para a banda 
larga assentará principalmente nos
instrumentos financeiros, mas, para os 
transportes e a energia, o volume de 
recursos orçamentais da União canalizados 
para os instrumentos financeiros não deve 
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milhões de EUR e 1 000 milhões de EUR 
respetivamente.

ser superior a 2 000 milhões de EUR e 
1 000 milhões de EUR respetivamente.

Or. en

Alteração 204
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Embora a maioria dos instrumentos 
financeiros deva ser comum a todos os 
setores, alguns podem ser específicos para 
determinados setores. Segundo as 
estimativas dos serviços da Comissão, o 
apoio financeiro para a banda larga 
assentará principalmente nos instrumentos 
financeiros, mas, para os transportes e a 
energia, o volume de recursos orçamentais 
da União canalizados para os instrumentos 
financeiros não deve ser superior a 2 000 
milhões de EUR e 1 000 milhões de EUR 
respetivamente.

(38) Embora a maioria dos instrumentos 
financeiros deva ser comum a todos os 
setores, alguns podem ser específicos para 
determinados setores. Segundo as 
estimativas dos serviços da Comissão, o 
apoio financeiro para as redes de banda 
larga assentará principalmente nos 
instrumentos financeiros, mas, para os 
transportes e a energia, o volume de 
recursos orçamentais da União canalizados 
para os instrumentos financeiros não deve 
ser superior a 2 000 milhões de EUR e 
1 000 milhões de EUR respetivamente.

Or. en

Alteração 205
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Embora a maioria dos instrumentos 
financeiros deva ser comum a todos os 
setores, alguns podem ser específicos para 
determinados setores. Segundo as 
estimativas dos serviços da Comissão, o 
apoio financeiro para a banda larga 

(38) O apoio financeiro para a energia deve 
assentar principalmente nos instrumentos 
financeiros, mas o volume de recursos 
orçamentais da União canalizados para os 
instrumentos financeiros para a energia
não deve ser inferior a 8,2 mil milhões de 
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assentará principalmente nos instrumentos 
financeiros, mas, para os transportes e a 
energia, o volume de recursos orçamentais 
da União canalizados para os instrumentos 
financeiros não deve ser superior a 2 000 
milhões de EUR e 1 000 milhões de EUR 
respetivamente.

EUR e as subvenções para estudos e obras 
não devem ser superiores a 0,9 mil 
milhões de EUR.

Or. en

Alteração 206
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) Além disso, no setor dos 
transportes rodoviários e tendo em vista o 
aumento da responsabilidade financeira 
dos promotores dos projetos –
apresentando, assim, os critérios 
solicitados pelo BEI para a aplicação de 
instrumentos financeiros que exigem uma 
capacidade financeira adequada capaz de 
criar um mercado eficiente e com um bom 
funcionamento - é necessário considerar 
a implementação de ações que visem a
unificação das concessões existentes na 
rede RTE-T.

Or. en

Justificação

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments.It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
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sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Alteração 207
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para garantir a diversificação setorial 
dos beneficiários dos instrumentos 
financeiros e para encorajar a 
diversificação geográfica gradual pelos 
diversos Estados-Membros, a Comissão, 
em parceria como o BEI, através de 
iniciativas conjuntas como o Centro 
Europeu de Especialização em PPP 
(EPEC) e o Jaspers, devem dar apoio aos 
Estados-Membros na elaboração de uma 
carteira adequada de projetos que possam 
ser considerados para financiamento.

(39) Para garantir a diversificação setorial 
dos beneficiários dos instrumentos 
financeiros e para encorajar a 
diversificação geográfica entre os 
Estados-Membros e as regiões Europeias, 
a Comissão, em parceria como o BEI, 
através de iniciativas conjuntas como o 
Centro Europeu de Especialização em PPP 
(EPEC) e o Jaspers, devem dar apoio aos 
Estados-Membros na elaboração de uma 
carteira adequada de projetos que possam 
ser considerados para financiamento.

Or. pt

Justificação

A diversificação geográfica e setorial dos instrumentos financeiros deve ser garantida não só 
entre os 27 Estados-Membros da UE mas também entre as regiões da UE.

Alteração 208
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para garantir a diversificação setorial 
dos beneficiários dos instrumentos 
financeiros e para encorajar a 
diversificação geográfica gradual pelos 
diversos Estados-Membros, a Comissão, 

(39) Para garantir a diversificação setorial 
dos beneficiários dos instrumentos 
financeiros e para encorajar a 
diversificação geográfica gradual pelos 
diversos Estados-Membros que pediram 



AM\912704PT.doc 75/145 PE496.337v01-00

PT

em parceria como o BEI, através de 
iniciativas conjuntas como o Centro 
Europeu de Especialização em PPP 
(EPEC) e o Jaspers, devem dar apoio aos
Estados-Membros na elaboração de uma 
carteira adequada de projetos que possam 
ser considerados para financiamento.

assistência a esses instrumentos 
financeiros, a Comissão em parceria com 
o BEI, devem dar apoio a esses
Estados-Membros na elaboração de uma 
carteira adequada de projetos que possam 
ser considerados para financiamento.

Or. en

Justificação

A criação de reservas específicas para o financiamento de projetos através das PPP apenas 
deve ser feita se solicitada pelos Estados-Membros aquando da adoção das suas próprias 
decisões financeiras na apresentação de propostas de projetos.

Alteração 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) No que respeita às condições para os 
instrumentos financeiros, poderá ser 
necessário acrescentar novos requisitos nos 
programas de trabalho, por exemplo, para 
garantir mercados concorrenciais, atentos
a evolução das políticas da União, o 
progresso tecnológico e outros fatores que 
podem tornar-se relevantes.

(40) No que respeita às condições para os 
instrumentos financeiros, poderá ser 
necessário acrescentar novos requisitos nos 
programas de trabalho, por exemplo, para 
garantir um mercado interno 
concorrencial e justo, atento à evolução 
das políticas da União, o progresso 
tecnológico e outros fatores que podem 
tornar-se relevantes.

Or. en

Alteração 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Considerando 41
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Texto da Comissão Alteração

(41) A programação plurianual com vista à 
obtenção de apoio do Mecanismo deverá 
orientar-se para a realização das 
prioridades da União, garantindo a
disponibilidade dos recursos financeiros 
necessários, bem como a coerência e a 
continuidade da ação conjunta da União e 
dos Estados-Membros. Para as propostas 
apresentadas após a execução do primeiro 
programa de trabalho plurianual no setor 
dos transportes, a elegibilidade dos custos 
deverá começar em 1 de janeiro de 2014 
para garantir a continuidade dos projetos já 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 680/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, que 
determina as regras gerais para a concessão 
de apoio financeiro comunitário no 
domínio das redes transeuropeias de 
transportes e de energia.

(41) A programação plurianual com vista à 
obtenção de apoio do Mecanismo deverá 
orientar-se para a realização das 
prioridades da União, garantindo a 
disponibilidade dos recursos financeiros 
necessários, bem como a coerência, 
equidade e a continuidade da ação 
conjunta da União e dos Estados-Membros.
Para as propostas apresentadas após a 
execução do primeiro programa de trabalho 
plurianual no setor dos transportes, a 
elegibilidade dos custos deverá começar 
em 1 de janeiro de 2014 para garantir a 
continuidade dos projetos já abrangidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 680/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2007, que determina as regras
gerais para a concessão de apoio financeiro 
comunitário no domínio das redes 
transeuropeias de transportes e de energia.

Or. en

Alteração 211
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A programação plurianual com vista à 
obtenção de apoio do Mecanismo deverá 
orientar-se para a realização das 
prioridades da União, garantindo a 
disponibilidade dos recursos financeiros 
necessários, bem como a coerência e a 
continuidade da ação conjunta da União e 
dos Estados-Membros. Para as propostas 
apresentadas após a execução do primeiro 
programa de trabalho plurianual no setor 
dos transportes, a elegibilidade dos custos 
deverá começar em 1 de janeiro de 2014 

(41) A programação plurianual com vista à 
obtenção de apoio do Mecanismo deverá 
orientar-se para a realização das 
prioridades da União, garantindo a 
disponibilidade dos recursos financeiros 
necessários, bem como a coerência, a
transparência e a continuidade da ação 
conjunta da União e dos Estados-Membros.
Para as propostas apresentadas após a 
execução do primeiro programa de trabalho 
plurianual no setor dos transportes, a 
elegibilidade dos custos deverá começar 
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para garantir a continuidade dos projetos já 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 680/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, que 
determina as regras gerais para a concessão 
de apoio financeiro comunitário no 
domínio das redes transeuropeias de 
transportes e de energia.

em 1 de janeiro de 2014 para garantir a 
continuidade dos projetos já abrangidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 680/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2007, que determina as regras 
gerais para a concessão de apoio financeiro 
comunitário no domínio das redes 
transeuropeias de transportes e de energia.

Or. es

Alteração 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Atendendo ao caráter limitado dos 
recursos disponíveis na União, os mesmos 
terão de concentrar-se nos projetos que 
apresentem o maior valor acrescentado 
europeu, com vista a alcançar o impacto 
desejado. No setor dos transportes, o 
apoio da UE deverá, pois, destinar-se à 
rede principal (nomeadamente aos 
corredores da rede principal) e aos 
projetos de interesse comum no domínio 
dos sistemas de gestão de tráfego. No 
setor energético, a ajuda financeira deve 
concentrar-se na conclusão do mercado 
interno energético, assegurando a 
segurança do aprovisionamento, 
assegurando o transporte de eletricidade 
proveniente de fontes renováveis da 
produção para centros de procura e 
armazenamento e atraindo investimento 
privado. No setor das telecomunicações, a 
ajuda financeira deve destinar-se 
principalmente aos projetos que originem 
uma procura de banda larga, incluindo a 
construção de uma infraestrutura de 
serviços digitais europeia, que, por sua 
vez, deve incentivar os investimentos na 
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implantação da rede de banda larga.

Or. en

Alteração 213
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As avaliações intercalares e ex post 
deverão ser efetuadas pela Comissão para 
apurar a eficácia e a eficiência do 
financiamento e o seu impacto nos 
objetivos gerais do Mecanismo e nas 
prioridades da estratégia Europa 2020.

(43) As avaliações intercalares e ex post 
deverão ser efetuadas pela Comissão para 
apurar a eficácia e a eficiência do 
financiamento e o seu impacto nos 
objetivos gerais do Mecanismo e nas 
prioridades da estratégia Europa 2020.
Estas avaliações serão comunicadas ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões.

Or. en

Alteração 214
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As avaliações intercalares e ex post
deverão ser efetuadas pela Comissão para 
apurar a eficácia e a eficiência do 
financiamento e o seu impacto nos 
objetivos gerais do Mecanismo e nas 
prioridades da estratégia Europa 2020.

(43) As avaliações intercalares e ex post
deverão ser efetuadas pela Comissão e o 
Parlamento Europeu deverá ser 
notificado dos resultados para apurar a 
eficácia e a eficiência do financiamento e o 
seu impacto nos objetivos gerais do 
Mecanismo e nas prioridades da estratégia 
Europa 2020.

Or. ro
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Alteração 215
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As avaliações intercalares e ex post 
deverão ser efetuadas pela Comissão para 
apurar a eficácia e a eficiência do 
financiamento e o seu impacto nos 
objetivos gerais do Mecanismo e nas 
prioridades da estratégia Europa 2020.

(43) As avaliações intercalares e ex post
serão efetuadas pela Comissão para apurar 
a eficácia e a eficiência do financiamento e 
o seu impacto nos objetivos gerais do 
Mecanismo e nas prioridades da estratégia 
Europa 2020.

Or. es

Alteração 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As avaliações intercalares e ex post 
deverão ser efetuadas pela Comissão para 
apurar a eficácia e a eficiência do 
financiamento e o seu impacto nos 
objetivos gerais do Mecanismo e nas 
prioridades da estratégia Europa 2020.

(43) As avaliações intercalares e ex post 
deverão ser efetuadas pela Comissão para 
apurar a eficácia e a eficiência do 
financiamento e o seu impacto nos 
objetivos gerais do Mecanismo e nas 
prioridades da estratégia Europa 2020. A 
Comissão deve publicar anualmente um 
painel de avaliação que descreva o 
progresso de todos os projetos 
selecionados ao abrigo do CEF.

Or. en

Alteração 217
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) Essas avaliações devem incluir a 
avaliação da capacidade de os 
Estados-Membros ou as entidades de 
execução pertinentes cumprirem os seus 
próprios compromissos de financiamento 
para complementar as subvenções da UE 
ou dos instrumentos financeiros 
inovadores previstos para realizar um 
projeto de interesse comum.

Or. en

Justificação

As avaliações da CE devem igualmente analisar com cautela as realizações dos 
Estados-Membros quando se comprometem a realizar um projeto de interesse comum, para 
além de analisar a conformidade com os objetivos do CEF e as prioridades da Estratégia 
Europa 2020.

Alteração 218
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Com base nas orientações específicas 
para cada setor estabelecidas em 
regulamentos distintos, foi elaborada uma 
lista dos domínios prioritários a que o 
presente regulamento se deve aplicar, lista 
essa que deve ser incluída no anexo. Para 
ter em conta possíveis alterações nas 
prioridades políticas e nas capacidades 
tecnológicas, assim como os fluxos de 
tráfego, o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que respeita à adoção de alterações ao 

(44) Com base nas orientações específicas 
para cada setor estabelecidas em 
regulamentos distintos, foi elaborada uma 
lista dos domínios prioritários a que o 
presente regulamento se deve aplicar, lista 
essa que deve ser incluída no anexo. Para 
ter em conta possíveis alterações nas 
prioridades políticas e nas capacidades 
tecnológicas, assim como os fluxos de 
tráfego, o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que respeita à adoção de alterações ao 
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anexo. É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. A Comissão, 
quando preparar e redigir atos delegados, 
deverá assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

anexo. É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. A Comissão, 
quando preparar e redigir atos, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Justificação

As decisões importantes devem ser tomadas no âmbito do processo legislativo ordinário.

Alteração 219
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Com base nas orientações específicas 
para cada setor estabelecidas em 
regulamentos distintos, foi elaborada uma 
lista dos domínios prioritários a que o
presente regulamento se deve aplicar, lista 
essa que deve ser incluída no anexo. Para 
ter em conta possíveis alterações nas 
prioridades políticas e nas capacidades 
tecnológicas, assim como os fluxos de 
tráfego, o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que respeita à adoção de alterações ao 
anexo. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios,
inclusivamente ao nível de peritos. A 
Comissão, quando preparar e redigir atos 
delegados, deverá assegurar a transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 

(44) Com base nas orientações específicas 
para cada setor estabelecidas em 
regulamentos distintos, foi elaborada uma 
lista dos domínios prioritários a que o 
presente regulamento se deve aplicar, lista 
essa que deve ser incluída no anexo. Para 
ter em conta possíveis alterações nas 
prioridades políticas e nas capacidades 
tecnológicas, assim como os fluxos de 
tráfego, o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que respeita à adoção de alterações ao 
anexo. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios a todas 
as instâncias competentes, incluindo a 
administração local, regional e nacional,
inclusivamente ao nível de peritos. A 
Comissão, quando preparar e redigir atos 
delegados, deverá assegurar a transmissão 
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Europeu e ao Conselho. simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. es

Alteração 220
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Os interesses financeiros da União 
Europeia devem ser protegidos através de 
medidas proporcionadas aplicadas ao longo 
do ciclo de despesa, nomeadamente por 
meio da prevenção, deteção e investigação 
de irregularidades, da recuperação de 
fundos perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da aplicação de sanções.

(47) Os interesses financeiros da União 
Europeia devem ser protegidos através de 
medidas proporcionadas aplicadas ao longo 
do ciclo de despesa, nomeadamente por 
meio da prevenção, deteção e investigação 
de irregularidades, da recuperação de 
fundos perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da aplicação de sanções. Estas 
informações devem ser disponibilizadas 
com total transparência ao Parlamento, 
em todas as suas fases.

Or. es

Alteração 221
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) As formas contratuais devem 
cumprir os princípios e as condições dos 
projetos e assegurar a garantia de uma 
concorrência leal e o mais alargada 
possível para os concursos de projetos 
cofinanciados pelos fundos CEF.
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A fim de alcançar o preço 
economicamente mais vantajoso e uma 
execução do projeto mais eficiente, os 
princípios contratuais devem ser definidos 
de forma justa e devem refletir os riscos 
associados ao projeto; este princípio deve 
ser aplicável, independentemente das 
normas nacionais ou internacionais.

Or. de

Alteração 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Com vista à garantia de uma 
concorrência leal e o mais alargada 
possível para os projetos financiados pelos 
fundos do CEF, a forma contratual deve 
cumprir os objetivos e as condições do 
projeto. Os termos contratuais devem ser 
redigidos de modo que os riscos 
associados ao contrato sejam repartidos 
de forma equilibrada, a fim de alcançar o 
preço economicamente mais vantajoso e 
de concretizar a execução mais eficiente
do contrato. Este princípio é aplicável, 
independentemente de ser utilizado ou 
não um modelo de contrato nacional ou 
internacional.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros há uma tendência crescente entre as autoridades adjudicantes 
para substituir as condições contratuais gerais por condições contratuais especiais, 
alterando, deste modo, a partilha dos riscos no âmbito de projetos públicos. As alterações 
desta natureza no domínio da partilha dos riscos não só têm um impacto negativo na posição 
do respetivo adjudicatário, como também no contexto concorrencial geral nos países em 
causa e até no próprio projeto.
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Alteração 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Para assegurar uma concorrência 
ampla e justa para projetos que 
beneficiam de fundos do CEF, os 
proponentes devem ter por base condições 
de contrato justas e transparentes e o tipo 
de contrato utilizado deve ser adequado 
para os objetivos e as circunstâncias do 
projeto.

Or. en

Alteração 224
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Alguns dos projetos de infraestruturas 
com interesse para a União terão de 
estabelecer ligações com - e atravessar o 
território de - países vizinhos, países pré-
candidatos à adesão e outros países 
terceiros. O Mecanismo Interligar a Europa 
deverá oferecer meios simplificados de 
ligar e financiar essas infraestruturas, para 
garantir a coerência entre os instrumentos 
internos e externos do orçamento da União.

(48) Alguns dos projetos de infraestruturas 
com interesse para a União terão de 
estabelecer ligações com - e atravessar o 
território de - países vizinhos, países pré-
candidatos à adesão e outros países 
terceiros. O Mecanismo Interligar a Europa 
deve oferecer meios simplificados de ligar 
e financiar essas infraestruturas, para 
garantir a coerência entre os instrumentos 
internos e externos do orçamento da União.
É necessária uma coordenação entre as 
Direções-Gerais da CE envolvidas, a fim 
de evitar impedimentos à realização 
desses projetos, em particular no âmbito 
das autoestradas do mar.

Or. it
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Alteração 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Alguns dos projetos de infraestruturas 
com interesse para a União terão de 
estabelecer ligações com - e atravessar o 
território de - países vizinhos, países pré-
candidatos à adesão e outros países 
terceiros. O Mecanismo Interligar a Europa 
deverá oferecer meios simplificados de 
ligar e financiar essas infraestruturas, para 
garantir a coerência entre os instrumentos 
internos e externos do orçamento da União.

(48) Alguns dos projetos de infraestruturas 
com interesse para a União terão de 
estabelecer ligações com - e atravessar o 
território de - países vizinhos, países pré-
candidatos à adesão e outros países 
terceiros. O Mecanismo Interligar a Europa 
deverá oferecer meios simplificados de 
ligar e financiar essas infraestruturas, para 
garantir a coerência entre os instrumentos 
internos e externos do orçamento da União.
No domínio dos transportes, deve-se dar 
uma especial atenção ao reforço das 
ligações entre as redes de transporte 
transeuropeia e transmediterrânica, 
nomeadamente para facilitar o transporte 
de mercadorias através das autoestradas 
do mar. No domínio energético, a tónica 
deve ser colocada no desempenho do anel 
elétrico do Mediterrâneo e no 
desenvolvimento das interligações 
elétricas submarinas diretas entre a UE e 
os países do sudeste do Mediterrâneo, a 
fim de estruturar a complementaridade 
dos dois sistemas energéticos.

Or. fr

Alteração 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 48
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Texto da Comissão Alteração

(48) Alguns dos projetos de infraestruturas 
com interesse para a União terão de 
estabelecer ligações com - e atravessar o 
território de - países vizinhos, países pré-
candidatos à adesão e outros países 
terceiros. O Mecanismo Interligar a Europa 
deverá oferecer meios simplificados de 
ligar e financiar essas infraestruturas, para 
garantir a coerência entre os instrumentos 
internos e externos do orçamento da União.

(48) Alguns dos projetos de infraestruturas 
com interesse para a União terão de 
estabelecer ligações com - e atravessar o 
território de - países vizinhos, países pré-
candidatos à adesão e outros países 
terceiros como no Mediterrâneo do Sul e 
Oriental, onde existe energia solar 
substancial que poderia ser importada 
para UE através de conexões de 
eletricidade de longa distância. O 
Mecanismo Interligar a Europa deverá 
oferecer meios simplificados de ligar e 
financiar essas infraestruturas, para garantir 
a coerência entre os instrumentos internos 
e externos do orçamento da União.

Or. en

Alteração 227
Franck Proust

Proposta de regulamento
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) A participação de empresas 
estabelecidas em países terceiros é uma 
condição indispensável para o êxito dos 
objetivos do Mecanismo Interligar a 
Europa, devido à experiência e ao caráter 
técnico que estas poderão trazer ao 
projeto. Isto não deve ocorrer sem a 
devida atenção relativa ao cumprimento 
dos direitos do trabalho, social e 
ambiental por parte destas mesmas 
empresas. Trata-se de uma exigência 
crescente da sociedade europeia. Por 
conseguinte, convém dotar a Comissão de 
recursos que garantam esta missão, com 
vista a promover uma concorrência leal 
entre as empresas europeias e os países 
terceiros.
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Or. fr

Alteração 228
Franck Proust

Proposta de regulamento
Considerando 48-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-B) A participação nos projetos 
financiados pela União por parte de 
empresas estabelecidas em países 
terceiros deve ser acompanhada de uma 
condição de reciprocidade nas relações 
comerciais. Para tal, as empresas 
europeias deverão ter acesso a 
oportunidades similares nos países 
terceiros em questão.

Or. fr

Alteração 229
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento cria o Mecanismo 
Interligar a Europa e determina as 
condições, os métodos e os procedimentos 
para a concessão de ajuda financeira da 
União às redes transeuropeias, a fim de 
apoiar projetos no domínio das 
infraestruturas de transporte, energia e 
telecomunicações.

O presente regulamento cria o Mecanismo 
Interligar a Europa e determina as 
condições, os métodos e os procedimentos 
para a concessão de ajuda financeira da 
União às redes transeuropeias, a fim de 
apoiar projetos no domínio das 
infraestruturas de transporte, energia e 
telecomunicações e entre domínios onde 
existem sinergias.

Or. it
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Alteração 230
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento cria o Mecanismo 
Interligar a Europa e determina as 
condições, os métodos e os procedimentos 
para a concessão de ajuda financeira da 
União às redes transeuropeias, a fim de 
apoiar projetos no domínio das 
infraestruturas de transporte, energia e 
telecomunicações.

O presente regulamento cria o Mecanismo 
Interligar a Europa e determina as 
condições, os métodos e os procedimentos 
para a concessão de ajuda financeira da 
União às redes transeuropeias, a fim de 
apoiar projetos no domínio das 
infraestruturas de transporte, energia e 
telecomunicações. No domínio da energia, 
o Mecanismo para Interligar a Europa 
deve ajudar a União a investir em 
eficiência energética, energia proveniente 
de fontes renováveis e redes inteligentes 
de transporte e distribuição de 
eletricidade.

Or. en

Alteração 231
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Troço transfronteiras», o troço que 
assegura a continuidade de um projeto de 
interesse comum entre pelo menos dois 
Estados-Membros ou entre um 
Estado-Membro e um país vizinho;

(2) «Troço transfronteiras», o troço que 
assegura a continuidade de um projeto de 
interesse comum entre pelo menos dois 
Estados-Membros ou entre um 
Estado-Membro e um país vizinho, o que 
inclui portos marítimos interiores e 
portos;

Or. en
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Alteração 232
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Troço transfronteiras», o troço que 
assegura a continuidade de um projeto de 
interesse comum entre pelo menos dois 
Estados-Membros ou entre um 
Estado-Membro e um país vizinho;

(2) «Troço transfronteiras», a ligação entre 
os nós mais próximos em ambos os lados 
da fronteira;

Or. en

Alteração 233
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Troço transfronteiras», o troço que 
garante a continuidade de um projeto de 
interesse comum entre, pelo menos, dois 
Estados-Membros ou entre um 
Estado-Membro e um país vizinho;

(2) «Troço transfronteiras», o troço que 
garante a realização ou a continuidade de 
um projeto de interesse comum entre, pelo 
menos, dois Estados-Membros ou entre um 
Estado-Membro e um país vizinho;

Or. ro

Alteração 234
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Ações de apoio ao programa», as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para a aplicação do Mecanismo Interligar a 
Europa e as orientações específicas para 

(5) «Ações de apoio ao programa», as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para a aplicação do Mecanismo Interligar a 
Europa e as orientações específicas para 
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cada setor, nomeadamente serviços (como 
a assistência técnica), atividades 
preparatórias, de estudo da viabilidade, de 
coordenação, de monitorização, de 
controlo, de auditoria e de avaliação 
diretamente necessárias para a gestão deste 
mecanismo e a consecução dos seus 
objetivos, e em particular estudos, 
reuniões, ações de informação, cartografia 
das infraestruturas, geminação, ações de 
divulgação, sensibilização e comunicação, 
as despesas associadas às redes TI 
centradas no intercâmbio de informações, 
assim como todas as outras despesas de 
assistência técnica e administrativa que 
possam ser necessárias para a gestão deste 
mecanismo ou a aplicação das orientações 
específicas para cada setor;

cada setor, nomeadamente serviços (como 
a assistência técnica), atividades 
preparatórias, de estudo da viabilidade, de 
coordenação, de monitorização, de 
consulta das partes interessadas e dos 
intervenientes, de controlo, de auditoria e 
de avaliação diretamente necessárias para a 
gestão deste mecanismo e a consecução 
dos seus objetivos, e em particular estudos, 
reuniões, ações de informação, cartografia 
das infraestruturas, geminação, ações de 
divulgação, sensibilização e comunicação, 
as despesas associadas às redes TI 
centradas no intercâmbio de informações, 
assim como todas as outras despesas de 
assistência técnica e administrativa que 
possam ser necessárias para a gestão deste 
mecanismo ou a aplicação das orientações 
específicas para cada setor;

Or. en

Justificação

O envolvimento dos cidadãos afetados e das partes interessadas relevantes é crucial para 
apoiar a implementação eficaz do Mecanismo Interligar a Europa: deve, por isso, ser 
incluído nas atividades preparatórias e na gestão desse mecanismo.

Alteração 235
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Ações de apoio ao programa», as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para a aplicação do Mecanismo Interligar a 
Europa e as orientações específicas para 
cada setor, nomeadamente serviços (como 
a assistência técnica), atividades 
preparatórias, de estudo da viabilidade, de 
coordenação, de monitorização, de 
controlo, de auditoria e de avaliação 
diretamente necessárias para a gestão deste 

(5) «Ações de apoio ao programa», as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para a aplicação do Mecanismo Interligar a 
Europa e as orientações específicas para 
cada setor, nomeadamente serviços (como 
a assistência técnica), atividades 
preparatórias, de estudo da viabilidade, de 
coordenação, de monitorização, de 
controlo, de auditoria e de avaliação, bem 
como Avaliações de Impacto Ambiental e 
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mecanismo e a consecução dos seus 
objetivos, e em particular estudos, 
reuniões, ações de informação, cartografia 
das infraestruturas, geminação, ações de 
divulgação, sensibilização e comunicação, 
as despesas associadas às redes TI 
centradas no intercâmbio de informações, 
assim como todas as outras despesas de 
assistência técnica e administrativa que 
possam ser necessárias para a gestão deste 
mecanismo ou a aplicação das orientações 
específicas para cada setor;

Avaliações Estratégicas Ambientais
diretamente necessárias para a gestão deste 
mecanismo e a consecução dos seus 
objetivos, e em particular estudos, 
reuniões, ações de informação, cartografia 
das infraestruturas, geminação, ações de 
divulgação, sensibilização e comunicação, 
as despesas associadas às redes TI 
centradas no intercâmbio de informações, 
assim como todas as outras despesas de 
assistência técnica e administrativa que 
possam ser necessárias para a gestão deste 
mecanismo ou a aplicação das orientações 
específicas para cada setor;

Or. en

Alteração 236
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «procedimento de consulta» o 
procedimento apropriado e suficiente, 
incluindo o cumprimento da Convenção 
de Aarhus tal como consagrado na 
Diretiva 2003/4/CE, através do qual, antes 
da aprovação de um projeto de interesse 
comum, todas as partes interessadas 
envolvidas são consultadas de acordo com 
as regras e a legislação nacionais 
existentes para apresentarem as suas 
preocupações e sugestões relativas ao 
projeto selecionado. Essa consulta 
cumpre os requisitos definidos nas 
disposições da Diretiva 85/337/CEE e 
2001/42/CE.

Or. en

Justificação

O envolvimento da população afetada e das partes interessadas ao pedir-lhes que contribuam 



PE496.337v01-00 92/145 AM\912704PT.doc

PT

desde a fase do estudo de viabilidade e antes de qualquer aprovação definitiva do projeto de 
interesse comum é exigido pelo artigo 6.º da diretiva 2001/42/CE e constitui um fator crucial 
para evitar danos para o ambiente e a saúde pública.

Alteração 237
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos.

Or. en

Justificação

As modernizações ou reabilitações poderão, em certos casos, afigurar-se necessárias para 
superar os estrangulamentos.

Alteração 238
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado com a criação de
novas infraestruturas ou modernizando 
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resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

substancialmente as infraestruturas 
existentes para aumentar a sua 
capacidade, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos.

Or. en

Alteração 239
Tanja Fajon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é considerada 
um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento» no setor dos 
transportes, um obstáculo físico ou técnico
que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade e causando uma 
perturbação da capacidade dos transportes 
dos fluxos de longa distância e 
transfronteiras. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado com a criação de
novas infraestruturas ou modernizando 
substancialmente as infraestruturas 
existentes para aumentar a sua 
capacidade, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é considerada 
um estrangulamento;

Or. en

Justificação

O termo «estrangulamento» é utilizado no contexto das infraestruturas de transportes; por 
conseguinte, a definição deve limitar-se ao setor dos transportes. A definição proposta pela 
CE é demasiado limitadora e não tem em devida conta todas as situações que na prática 
causam estrangulamentos. A última frase da definição proposta pela CE é confusa, dado que 
mistura a definição de estrangulamento com a solução para o eliminar devendo, por isso, ser 
suprimida.
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Alteração 240
Jelko Kacin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento» no setor dos 
transportes, um obstáculo físico ou técnico
que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade e causando uma 
perturbação da capacidade dos transportes 
dos fluxos de longa distância e 
transfronteiras. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado com a criação de
novas infraestruturas ou modernizando 
substancialmente as infraestruturas 
existentes para aumentar a sua 
capacidade, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos.

Or. en

Alteração 241
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes, eclusas, 
quebra-mares, soleiras de fundo ou túneis, 
que resolvam problemas como, por 
exemplo, os gradientes, os raios de 
curvatura, a altura livre sob pontes, os 
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considerada um estrangulamento; gabaritos das dimensões da passagem ou 
mediante a modernização dos troços das 
infraestruturas classificados num grau 
inferior para o nível da restante rede;

Or. en

Justificação

Os estrangulamentos devem abranger todos os modos. Os estrangulamentos podem ser 
eliminados com novas infraestruturas, mas em determinados casos afigura-se mais rentável 
modernizar as infraestruturas existentes.

Alteração 242
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos;

Or. en

Alteração 243
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo (12) «Estrangulamento» no setor dos 
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físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

transportes, um obstáculo físico ou técnico
que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade ou causando uma 
obstrução da capacidade dos transportes 
dos fluxos de longa distância e 
transfronteiras. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado com a construção de
novas infraestruturas ou a atualização 
substancial das infraestruturas existentes 
para melhorar a sua capacidade, como 
pontes ou túneis, que resolvam problemas 
como, por exemplo, os gradientes, os raios 
de curvatura e os gabaritos.

Or. sl

Justificação

Neste caso, o termo «estrangulamento» é utilizado no contexto de infraestrutura dos 
transportes. Por conseguinte, esta definição deve ser devidamente limitada. A definição da 
Comissão não aborda todas as principais circunstâncias que, na prática, conduzem a um 
estrangulamento. A última frase na definição deve ser eliminada, pois refere-se meramente 
ao modo de remover os estrangulamentos e, por conseguinte, não pertence à definição.

Alteração 244
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos e modernizando as 
infraestruturas existentes que poderiam 
trazer melhorias significativas através de 
inovações técnicas que resolverão as 
limitações causadas pelos 
estrangulamentos;
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Or. en

Justificação

De acordo com a análise custos–benefícios e a Avaliação Estratégica do Impacto Ambiental, 
poderá ser adotada qualquer solução adequada e sustentável para solucionar o 
estrangulamento da forma mais rápida e rentável, a qual não deverá excluir a modernização 
das infraestruturas existentes, caso existam.

Alteração 245
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, 
que resolvam problemas como, por 
exemplo, os gradientes, os raios de 
curvatura e os gabaritos. A modernização 
necessária das infraestruturas existentes
não é considerada um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico, operacional ou organizacional que 
interrompe ou dificulta a continuidade dos 
fluxos de transporte. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado sobretudo mediante 
uma utilização mais eficiente ou através 
da modernização e reabilitação das 
infraestruturas existentes. Caso isto se 
revele insuficiente, poderão ter de ser 
construídas novas infraestruturas;

Or. en

Alteração 246
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, ou 
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resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é considerada 
um estrangulamento;

pela sua adaptação (contorno) que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é considerada 
um estrangulamento;

Or. fr

Alteração 247
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento» no setor dos 
transportes, um obstáculo físico ou técnico
que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade e causando uma 
perturbação da capacidade dos 
transportes dos fluxos de longa distância e 
transfronteiras. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado criando novas 
infraestruturas ou modernizando 
substancialmente ou reabilitando as 
existentes, a fim de aumentar a sua 
capacidade, como pontes, eclusas, quebra-
mares, soleiras de fundo ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura, os 
gabaritos, a profundidade da passagem, 
ou modernizando os troços intermédios 
das infraestruturas classificados num nível 
inferior ao nível do resto da rede;

Or. en

Alteração 248
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, 
os gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(12) (12) «estrangulamento nos 
transportes», um obstáculo físico que 
provoca uma falha do sistema, afetando a 
continuidade dos fluxos de trânsito e que 
pode ser ultrapassado com a criação de
novas infraestruturas.

Or. en

Justificação

Poderá haver casos em que seja necessário proceder a modernizações ou reabilitações para 
ultrapassar os estrangulamentos. Além disso, os problemas de congestionamento não se 
limitam ao setor ferroviário e nem sempre são obstáculos físicos.

Alteração 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, 
os gradientes, os raios de curvatura e o 
gabarito. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento» nos transportes, 
um obstáculo físico e/ou funcional que 
provoca uma falha do sistema, afetando a 
continuidade dos fluxos de longa distância 
e que pode ser promovido por novas 
infraestruturas ou pela modernização 
significativa das infraestruturas existentes;

Or. fr
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Justificação

Os problemas de congestionamento ligados aos estrangulamentos podem ser resolvidos 
simultaneamente através da criação e da modernização de infraestruturas. Trata-se de não 
limitar a elegibilidade de determinados trabalhos com financiamentos previstos ao abrigo do 
presente regulamento, desde que estas contribuam para os objetivos do MIE.

Alteração 250
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico e/ou funcional que provoca uma 
falha do sistema, afetando a continuidade 
dos fluxos de longa distância. Esse tipo de 
obstáculo pode ser ultrapassado por novas 
e/ou através da revitalização das
infraestruturas existentes, como pontes ou 
túneis, que resolvam problemas como, por 
exemplo, os gradientes, os raios de 
curvatura e os gabaritos.

Or. en

Alteração 251
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, 

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico e/ou funcional que provoca uma 
falha do sistema, afetando a continuidade 
dos fluxos de longa distância e que pode 
ser superado por novas infraestruturas. A 
modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é considerada 
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os gradientes, os raios de curvatura e o 
gabarito. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é considerada 
um estrangulamento;

um estrangulamento;

Or. pt

Alteração 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, 
os gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico e/ou funcional que provoca uma 
falha do sistema, afetando a continuidade 
dos fluxos de longa distância. Esse tipo de 
obstáculo pode ser ultrapassado mediante a 
criação de novas infraestruturas ou a 
renovação ou modernização das 
infraestruturas existentes;

Or. en

Alteração 253
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, 

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico, operacional ou organizacional que
interrompe ou dificulta a continuidade dos 
fluxos de transporte/energia. Esse tipo de 
obstáculo pode ser ultrapassado 
principalmente mediante uma utilização 
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que resolvam problemas como, por 
exemplo, os gradientes, os raios de 
curvatura e os gabaritos. A modernização 
necessária das infraestruturas existentes 
não é considerada um estrangulamento;

mais eficiente ou através da modernização 
e reabilitação das infraestruturas 
existentes. Caso isto se revele insuficiente, 
poderão ter de ser construídas novas 
infraestruturas;

Or. en

Alteração 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é considerada 
um estrangulamento;

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, os 
gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é considerada 
um estrangulamento; no domínio da 
energia, a falta de capacidade de 
interligação devido quer à ausência de 
infraestruturas ou ao fluxo físico limitado 
quer à gestão incerta do sistema;

Or. en

Alteração 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 

(12) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico e/ou funcional que provoca uma 
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afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, 
os gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

falha do sistema, afetando a continuidade 
dos fluxos de longa distância. Esse tipo de 
obstáculo pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas e/ou a renovação ou 
modernização das infraestruturas 
existentes;

Or. en

Alteração 256
Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(13) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, que 
resolvam problemas como, por exemplo, 
os gradientes, os raios de curvatura e os 
gabaritos. A modernização necessária das 
infraestruturas existentes não é 
considerada um estrangulamento;

(13) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico e/ou funcional no tráfego que 
provoca uma falha do sistema, afetando a 
continuidade dos fluxos de longa distância, 
e que pode ser eliminado através do 
alargamento ou da modernização das 
infraestruturas existentes e/ou através de 
novas infraestruturas;

Or. de

Justificação

Em 2008, a rede de vias navegáveis de 40 929 km de comprimento foi utilizada, com 
regularidade, para a navegação interior. A eliminação dos estrangulamentos refere-se, na 
maior parte dos casos, a medidas de melhoramento das vias navegáveis interiores já 
existentes.

Alteração 257
Paul Rübig



PE496.337v01-00 104/145 AM\912704PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(13) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico que provoca uma falha do sistema, 
afetando a continuidade dos fluxos de 
longa distância. Esse tipo de obstáculo 
pode ser ultrapassado por novas 
infraestruturas, como pontes ou túneis, 
que resolvam problemas como, por 
exemplo, os gradientes, os raios de 
curvatura e os gabaritos. A modernização 
necessária das infraestruturas existentes 
não é considerada um estrangulamento;

(13) «Estrangulamento», um obstáculo 
físico e/ou funcional que provoca uma 
falha do sistema, afetando a continuidade 
dos fluxos de longa distância. Esse 
obstáculo funcional pode ser eliminado 
através do melhoramento das 
infraestruturas existentes e/ou através de 
novas infraestruturas.

Or. de

Justificação

Os estrangulamentos da rede de vias navegáveis referem-se, na maior parte dos casos, a 
medidas de melhoramento das vias navegáveis interiores existentes, devendo, por 
conseguinte, ser tidos em conta na presente definição os requisitos específicos da navegação 
interior.

Alteração 258
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) «rede isolada», a rede ferroviária 
de um Estados-Membros, ou parte da 
mesma, como definido no artigo 3.º, 
alínea q-Q) do Regulamento UE n.º 
XXXX/2012 [orientações para a RTE-E]

Or. en

Alteração 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo Interligar a Europa permite a 
preparação e execução de projetos de 
interesse comum no quadro da política das 
redes transeuropeias nos setores da energia, 
dos transportes e das telecomunicações.
Em particular, o Mecanismo Interligar a 
Europa apoia a execução de projetos que 
visam desenvolver e construir novas 
infraestruturas no domínio dos transportes, 
da energia e das telecomunicações ou 
modernizar as existentes. Para isso, o 
Mecanismo Interligar a Europa terá os 
seguintes objetivos:

O Mecanismo Interligar a Europa permite a 
preparação e execução de projetos de 
interesse comum no quadro da política das 
redes transeuropeias nos setores da energia, 
dos transportes e das telecomunicações.
Em particular, o Mecanismo Interligar a 
Europa apoia a execução de projetos que 
visam desenvolver e construir novas 
infraestruturas no domínio dos transportes, 
da energia e das telecomunicações ou 
modernizar e revitalizar as existentes. Para 
isso, o Mecanismo Interligar a Europa terá 
os seguintes objetivos:

Or. en

Alteração 260
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
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interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento.

interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento. Este objetivo deve ter em 
especial atenção as regiões com 
desvantagens naturais e demográficas, 
nomeadamente as Regiões 
Ultraperiféricas;

Or. pt

Justificação

A consecução das metas da UE2020 para promover um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, devem incluir todas as regiões da UE para um desenvolvimento equilibrado e justo.

Alteração 261
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pela quota de cada rede concluída 
através de projetos de interesse comum, 
pelo volume de investimentos privados
atraídos para projetos de interesse comum 
e a partilha de cada rede concluída 
através de projetos de interesse comum 
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financeiros previstos no presente 
regulamento.

realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento

Or. en

Alteração 262
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e de apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento.

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas, de alto 
desempenho e sustentáveis, beneficiando 
assim toda a União Europeia com as 
condições necessárias para uma maior
coesão económica, social e territorial 
dentro do mercado único e criando um 
ambiente mais propício ao investimento 
privado e público, através de uma 
combinação de instrumentos financeiros e 
de apoio direto da União, e explorando as 
sinergias entre os diferentes setores. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
e, em particular, o volume de 
investimentos públicos e privados em
projetos de interesse comum realizados 
através dos instrumentos financeiros 
previstos no presente regulamento.

Or. fr

Alteração 263
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento.

(a) Contribuir para um desenvolvimento
inteligente, sustentável e inclusivo de redes 
transeuropeias modernas, diversificadas, 
competitivas e de alto desempenho, 
beneficiando assim toda a União Europeia 
minimizando os custos externos, 
melhorando a competitividade e a coesão 
económica, social e territorial dentro do 
mercado único e criando um ambiente mais 
propício ao investimento privado e público, 
através de uma combinação de 
instrumentos financeiros, como a 
utilização das receitas geradas com a 
aplicação do princípio «poluidor-pagador,
de apoio direto da União, e explorando as 
sinergias entre os diferentes setores. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
e, em particular, o volume de 
investimentos públicos e privados em 
projetos de interesse comum realizados 
através dos instrumentos financeiros 
previstos no presente regulamento, bem 
como a partilha correspondente dos 
riscos, lucros e perdas entre os 
investidores públicos e privados.

Or. en

Alteração 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
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União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e de apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento.

União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e de apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento. Esta deverá responder aos 
princípios de neutralidade tecnológica e 
de uma relação equilibrada entre a 
eficácia e o custo.

Or. fr

Alteração 265
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de coesão 
económica, social e territorial dentro do 
mercado único, através de uma 
combinação de instrumentos financeiros e 
apoio direto da União, e explorando as 
sinergias entre os diferentes setores. A 
consecução deste objetivo será aferida pela 
eficácia dos investimentos em projetos de 
interesse comum e, em particular, nos
projetos de interesse comum realizados 
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públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento.

através dos instrumentos financeiros 
previstos no presente regulamento.

Or. en

Justificação

A eficácia dos investimentos que permitem concluir os projetos de interesse comum dentro do 
prazo previsto é o único método fiável para avaliar o contributo para um crescimento 
sustentável e inclusivo: a percentagem de fundos públicos ou privados não assegura por si só 
qualquer resultado fiável.

Alteração 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, que tenham em conta os 
fluxos de tráfego futuros, beneficiando 
assim toda a União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e de apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
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regulamento. financeiros previstos no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 267
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento.

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento. A realização deste objetivo 
será igualmente aferida pelo efeito 
cumulativo destes projetos de interesse 
comum para as metas gerais da Estratégia 
Europa 2020.

Or. en

Alteração 268
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1– alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e de apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento.

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado, público ou público-
privado, através de uma combinação de 
instrumentos financeiros e de apoio direto 
da União, e explorando as sinergias entre 
os diferentes setores. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo volume de 
investimentos públicos, privados ou 
público-privados em projetos de interesse 
comum e, em particular, o volume de 
investimentos públicos e privados em 
projetos de interesse comum realizados 
através dos instrumentos financeiros 
previstos no presente regulamento.

Or. es

Alteração 269
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
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entre os Estados-Membros. entre os Estados-Membros. A realização 
deste objetivo será aferida pela parte das 
metas europeias alcançada através de 
projetos ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 270
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.

(b) contribuir para que a União Europeia 
atinja as suas metas em termos de 
desenvolvimento sustentável de redução de 
20 % das emissões de gases com efeito 
estufa, de aumento de 20 % na eficiência 
energética e de aumento para 20 % da 
quota das energias renováveis até 2020, 
garantindo ao mesmo tempo uma maior 
solidariedade entre os Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 271
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.

(b) Contribuir para que a União atinja até 
2020, e comparado com os níveis de 1990, 
uma redução de 20 % das emissões de 
gases com efeito estufa, de aumento de 
20 % na eficiência energética e de aumento 
para 20 % da quota das energias renováveis 
até 2020, garantindo ao mesmo tempo uma 
maior solidariedade entre os 
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Estados-Membros.

Or. en

Alteração 272
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros, no 
investimento em eficiência energética, 
energias renováveis e redes inteligentes de 
transporte e distribuição de eletricidade.

Or. en

Alteração 273
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020 e para que 
atinja os objetivos de 2050, garantindo ao 
mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.



AM\912704PT.doc 115/145 PE496.337v01-00

PT

Or. sv

Alteração 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.

b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito de estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros. No âmbito da 
metodologia desenvolvida, essencial para 
a avaliação ex post da eficiência e da 
eficácia do mecanismo, serão igualmente 
necessárias consultas estreitas entre os 
Estados-Membros.

Or. pl

Alteração 275
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros. Paralelamente 
a estes objetivos é necessário ter presente 
os objetivos relativos à descarbonização 
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de longo prazo tal como definido no 
Roteiro 2050 para uma sociedade 
hipocarbónica.

Or. it

Alteração 276
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros, na transição 
para marcos específicos para reduzir as 
emissões nacionais de 40 %, 60 % e 80 % 
para 2030, 2040 e 2050 respetivamente.

Or. en

Justificação

Vale a pena relembrar marcos específicos em cada setor, tal como apoiado pelo PE na sua 
resolução sobre um roteiro de transição para uma economia hipocarbónica competitiva em 
2050 aprovada no passado mês de fevereiro. 

Alteração 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Garantir que a União atinja o 
objetivo de assegurar o aprovisionamento 
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das fontes de energia, nomeadamente 
através da diversificação das mesmas.

Or. pl

Alteração 278
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Garantir o desenvolvimento de 
infraestruturas respeitadoras do ambiente 
no seu conjunto, de acordo com estudos 
ex ante, tal como definidos no artigo 3.º 
r-A do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[orientações da RTE-T], tendo em conta o 
impacto global dos projetos sobre a 
biodiversidade, a poluição da água e a 
poluição dos solos.

Or. fr

Alteração 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b) – nota de rodapé

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa1, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.

(b) Contribuir para que a União atinja as 
suas metas de redução de 20 % das 
emissões de gases com efeito estufa1, de 
aumento de 20 % na eficiência energética e 
de aumento para 20 % da quota das 
energias renováveis até 2020, garantindo 
ao mesmo tempo uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros.

1 Se as condições o permitirem, até 30 %. 1 Se as condições definidas pelo Conselho 
Europeu forem cumpridas, até 30 %.
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Or. en

Alteração 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para além dos objetivos gerais 
enunciados no artigo 3.º, o Mecanismo 
Interligar a Europa deve contribuir para a 
consecução dos seguintes objetivos 
específicos dos setores:

1. Sem prejuízo dos objetivos gerais 
enunciados no artigo 3.º, o Mecanismo 
Interligar a Europa contribui para a 
consecução dos seguintes objetivos 
específicos dos setores:

Or. en

Alteração 281
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de novas 
ligações transfronteiras ou de ligações 
melhoradas e estrangulamentos eliminados 
nas vias de transportes que tenham 
beneficiado do Mecanismo Interligar a 
Europa;

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de novas 
ligações transfronteiras ou de ligações 
melhoradas e estrangulamentos eliminados 
em todas as vias de modos de transportes 
que tenham beneficiado do Mecanismo 
Interligar a Europa;

Or. en

Alteração 282
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de novas
ligações transfronteiras ou de ligações 
melhoradas e estrangulamentos eliminados 
nas vias de transportes que tenham 
beneficiado do Mecanismo Interligar a 
Europa;

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta, também através de ITS 
inovadores. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de ligações 
transfronteiras melhoradas ou renovadas e 
estrangulamentos eliminados nas vias de 
transportes que tenham beneficiado do 
Mecanismo Interligar a Europa;

Or. en

Justificação

Os estrangulamentos e as ligações em falta podem ser eliminados de forma rentável com a 
melhoria dos fluxos de trânsito através de ITS adequados ou modernizando 
significativamente as infraestruturas inadequadas existentes e através da construção de 
novas infraestruturas, sempre que vão inteiramente ao encontro da análise custo-benefício e 
da Avaliação Estratégica do Impacto Ambiental.

Alteração 283
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de novas 
ligações transfronteiras ou de ligações 
melhoradas e estrangulamentos eliminados 
nas vias de transportes que tenham 
beneficiado do Mecanismo Interligar a 
Europa;

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de novas 
ligações internas e transfronteiras ou de 
ligações melhoradas e estrangulamentos 
eliminados nas vias de transportes que 
tenham beneficiado do Mecanismo 
Interligar a Europa;

Or. en

Alteração 284
Michael Cramer
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar
os elos em falta. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de novas 
ligações transfronteiras ou de ligações 
melhoradas e estrangulamentos eliminados 
nas vias de transportes que tenham 
beneficiado do Mecanismo Interligar a 
Europa;

(i) eliminar os estrangulamentos, melhorar 
a conectividade com os nós urbanos e 
regionais, colmatar os elos em falta e 
melhorar as ligações ferroviárias com as 
áreas e instalações industriais. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
número de troços transfronteiras e linhas 
industriais que foram abandonados ou 
cortados desde a Segunda Guerra 
Mundial e foram reabilitados ou 
reconstruídos e pelo número de
estrangulamentos eliminados nas vias de 
transportes que tenham beneficiado do 
Mecanismo Interligar a Europa;

Or. en

Alteração 285
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1– alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de novas 
ligações transfronteiras ou de ligações 
melhoradas e estrangulamentos eliminados 
nas vias de transportes que tenham 
beneficiado do CEF;

(i) eliminar os estrangulamentos, colmatar 
os elos em falta e ligar os troços 
fronteiriços. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de novas ligações 
transfronteiras ou de ligações melhoradas e 
estrangulamentos eliminados nas vias de 
transportes que tenham beneficiado do 
CEF;

Or. es

Alteração 286
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão 
das redes ferroviária, rodoviária e VNI 
convencionais na UE27 modernizadas de 
acordo com os requisitos da rede principal 
e o aumento da extensão da rede 
ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

Or. en

Alteração 287
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da
rede ferroviária e de vias navegáveis 
interiores na UE27;

Or. en

Justificação

A referência aos modos de transporte mais hipocarbónicos e respeitadores do ambiente tem 
de ser feita a toda a rede da UE de vias navegáveis interiores e ferroviária sem distinção.

Alteração 288
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão 
da rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo nas redes criadas 
ou melhoradas através do presente 
regulamento. A consecução deste objetivo 
será aferida pela extensão das 
infraestruturas de transporte na UE27, 
sem estrangulamentos significativos;

Or. en

Alteração 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo; A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo; A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária e fluvial criada ou 
melhorada através do presente 
regulamento na UE27 e do número de 
autoestradas do mar criadas;

Or. fr

Justificação

O transporte fluvial e as autoestradas do mar contribuirão para a sustentabilidade e eficácia 
dos transportes a longo prazo, tal como o setor ferroviário.
Além disso, a referência às autoestradas do mar é mais pertinente no que diz respeito ao 
objetivo de sustentabilidade e eficácia, em vez do objetivo de integração e interligação (ao 
contrário do que é proposto na alteração 38 dos correlatores).

Alteração 290
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27; e 
assegurar que a extensão das estradas da 
rede principal tem cobertura adequada em 
termos de infraestrutura para fornecer 
combustíveis alternativos aos veículos que 
utilizam essas estradas na UE27 e reduzir 
as vítimas na rede rodoviária na UE27;

Or. en

Justificação

É importante perceber que as estradas continuarão a ser uma parte importante da rede de 
transportes futura da UE. A este respeito, devem envidar-se todos os esforços para a 
descarbonizar e assegurar que caminhamos rumo a combustíveis renováveis para alimentar 
os veículos na estrada.

Alteração 291
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir sistemas de transportes 
sustentáveis e eficientes a longo prazo. A 
consecução deste objetivo será aferida pela 
extensão da rede ferroviária na UE27, em 
conformidade com os requisitos previstos 
no artigo 45.º, n.º 2 do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para a RTE-
T], da rede ferroviária de alta velocidade 
na UE27, da rede de vias navegáveis 
interiores e da extensão por classe na 
UE27, a extensão das estradas da rede 
principal que tem cobertura adequada de 
infraestruturas que possam fornecer 
combustíveis alternativos aos veículos na 



PE496.337v01-00 124/145 AM\912704PT.doc

PT

UE27 e a redução das vítimas na estrada 
e a rede rodoviária na UE27.

Or. en

Alteração 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade e de vias 
navegáveis interiores criadas ou 
melhoradas através do presente 
regulamento na UE27;

Or. en

Alteração 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a curto e longo prazo. A 
consecução deste objetivo será aferida pela 
quota modal do transporte ferroviário, 
bem como pela extensão e estado da rede 
ferroviária convencional na UE27. A 
extensão da rede ferroviária de alta 
velocidade poderá ser tida em conta nos 
casos em que essas linhas façam parte de 
um conceito lato de rede para serviços 
ferroviários melhorados.
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Or. en

Alteração 294
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional, da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27 e da 
rede portuária marítima e fluvial na 
UE27;

Or. ro

Alteração 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão 
da rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida aplicando uma 
metodologia científica que demonstrará 
claramente os benefícios dos projetos 
financiados em termos económicos e 
ambientais;

Or. en

Justificação

Não é suficiente aferir a sustentabilidade e eficiência através da extensão da rede ferroviária. 
Deve ser adotada uma metodologia fiável para aferir este aspeto a longo prazo.



PE496.337v01-00 126/145 AM\912704PT.doc

PT

Alteração 296
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo. A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE27;

(ii) garantir sistemas de transportes 
sustentáveis e eficientes a longo prazo. A 
consecução deste objetivo será aferida pela 
extensão da rede ferroviária na UE27, em 
conformidade com os requisitos previstos 
no artigo 45.º, n.º 2 do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para a RTE-
T], da rede ferroviária de alta velocidade 
na UE27, da rede de vias navegáveis 
interiores e da extensão por classe na 
UE27, a extensão das estradas da rede 
principal que tem cobertura adequada das 
infraestruturas que possam fornecer 
combustíveis alternativos aos veículos na 
UE27 e a redução das vítimas na estrada 
e a rede rodoviária na UE27.

Or. en

Justificação

Devido à importância de descarbonizar os transportes rodoviários, é necessário uma medida 
que monitorize o progresso.

Alteração 297
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) eliminar as disparidades entre as 
infraestruturas e os sistemas de transporte 
nos Estados-Membros. A consecução 
deste objetivo será aferida através da rede 
de autoestradas e vias rápidas, do 
comprimento da rede ferroviária de alta 
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velocidade e do número de novos e 
modernizados portos de vias navegáveis 
marítimas e interiores nos 
Estados-Membros que aderiram em 1 de 
maio de 2004;

Or. ro

Alteração 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos e
aeroportos ligados à rede ferroviária.

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos 
interiores e marítimos, de aeroportos 
ligados entre si e ligados à rede ferroviária 
e às vias fluviais, bem como pelo número 
de plataformas logísticas multimodais 
criadas.

Or. fr

Justificação

A ligação à rede fluvial deve ser tão valorizada quanto a rede ferroviária. É igualmente 
importante incentivar a interligação dos portos interiores e marítimos e dos aeroportos entre 
si.

Alteração 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) otimizar a integração e a interconexão (iii) otimizar a integração e a interconexão 
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dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos e 
aeroportos ligados à rede ferroviária.

dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida aplicando uma metodologia 
científica que demonstrará claramente os 
benefícios dos projetos financiados em 
termos económicos e ambientais.

Or. en

Justificação

Não é suficiente aferir a integração e interconexão dos modos de transporte e a 
interoperabilidade através do número de portos e aeroportos. Deve ser adotada uma 
metodologia fiável para aferir este aspeto a longo prazo.

Alteração 300
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos e 
aeroportos ligados à rede ferroviária.

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de centros 
industriais, portos e aeroportos ligados à 
rede ferroviária.

Or. ro

Alteração 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
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interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos e 
aeroportos ligados à rede ferroviária.

interoperabilidade e acessibilidade dos 
serviços de transporte. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de portos 
e aeroportos ligados à rede ferroviária.

Or. en

Justificação

A acessibilidade é um objetivo referido na proposta da RTE-T [artigo 4.º, n.º 1, alínea d)] e 
artigo 4.º, n.º 2, alínea k)] e referido igualmente no Considerando 31 da proposta do CEF. 
Por conseguinte, deve estar refletida nos objetivos salientados no Regulamento CEF.

Alteração 302
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos e 
aeroportos ligados à rede ferroviária.

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos e 
aeroportos ligados à rede ferroviária, 
através da implantação eficaz do ERTMS, 
RIS e ITS, bem como pelo número de 
áreas urbanas com sistemas integrados de 
gestão de logística com «emissões zero» 
de CO2.

Or. en

Justificação

A integração e a interoperabilidade devem incluir a rede e a aferição relacionada do ITS ou 
das instalações interoperáveis de segurança aplicadas e a sustentabilidade das áreas 
urbanas congestionadas, como exigido nos 10 objetivos do Livro Branco dos Transportes.

Alteração 303
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos e 
aeroportos ligados à rede ferroviária.

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
multimodalidade e a interoperabilidade e 
acessibilidade dos serviços de transporte. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
número de portos, aeroportos e nós de 
transportes ligados à rede ferroviária.

Or. en

Alteração 304
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1– alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos e 
aeroportos ligados à rede ferroviária.

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte e reforçar a 
interoperabilidade dos serviços de 
transporte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de portos e 
aeroportos, plataformas logísticas, 
multimodais e autoestradas do mar
ligados à rede ferroviária ou que possam 
ser ligados.

Or. es

Alteração 305
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) impulsionar uma mudança modal 
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no sentido de modos mais sustentáveis, 
como transporte ferroviário e marítimo 
sustentável, para minimizar os custos 
ambientais e sociais, incluindo os 
acidentes, as emissões de gases com efeito 
de estufa, os poluentes atmosféricos, a 
contaminação das águas e do solo, bem 
como para proteger a biodiversidade, os 
habitats e a saúde;

Or. en

Alteração 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) preparar para os futuros fluxos de 
transporte

Or. en

Alteração 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) permitir a descarbonização de 
todos os modos de transporte através da 
transição para tecnologias de transporte 
inovadoras hipocarbónicas e eficientes em 
termos de energia, bem como a 
introdução de sistemas de propulsão 
alternativos e o fornecimento da 
infraestrutura adequada para apoiar a 
transição para uma economia e um 
sistema de transportes hipocarbónicos.
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Or. en

Alteração 308
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de eletricidade 
e de gás através das fronteiras, 
nomeadamente através da garantia de que 
nenhum Estado-Membro fique isolado da 
rede europeia. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de projetos que 
efetivamente interligam as redes dos 
Estados-Membros e que eliminam os 
estrangulamentos internos;

(i) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de eletricidade 
e de gás através das fronteiras, 
nomeadamente através da garantia de que 
nenhum Estado-Membro fique isolado da 
rede europeia ou dependente de uma 
única fonte. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de projetos que 
efetivamente contribuem para a 
concorrência das fontes e da 
convergência do preço, interligando as 
redes dos Estados-Membros e que 
eliminam os estrangulamentos internos;

Or. en

Alteração 309
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de eletricidade 
e de gás através das fronteiras, 
nomeadamente através da garantia de que 
nenhum Estado-Membro fique isolado da 
rede europeia. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de projetos que 
efetivamente interligam as redes dos 

(i) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de eletricidade 
e de gás através das fronteiras, 
nomeadamente através da garantia de que 
nenhum Estado-Membro fique isolado da 
rede europeia. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de projetos 
concluídos que efetivamente interligam as 
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Estados-Membros e que eliminam os 
estrangulamentos internos;

redes de cada Estado-Membro com as 
redes dos Estados-Membros vizinhos, a 
quota do consumo nacional que poderia 
ser fornecida pelas interconexões com a 
rede europeia e que eliminam os 
estrangulamentos internos;

Or. en

Alteração 310
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de eletricidade 
e de gás através das fronteiras, 
nomeadamente através da garantia de que 
nenhum Estado-Membro fique isolado da 
rede europeia. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de 
projetos que efetivamente interligam as 
redes dos Estados-Membros e que 
eliminam os estrangulamentos internos;

(i) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de eletricidade 
, nomeadamente através da garantia do 
desenvolvimento das redes inteligentes, da 
maior utilização de fontes de energia 
renováveis e de que nenhum 
Estado-Membro fique isolado da rede 
europeia;

Or. en

Alteração 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) promover a maior integração do mercado 
interno da energia e a interoperabilidade 
das redes de eletricidade e de gás através 
das fronteiras, nomeadamente através da 

i) promover a maior integração do mercado 
interno da energia e a interoperabilidade 
das redes de eletricidade, de petróleo e de 
gás através das fronteiras, nomeadamente 
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garantia de que nenhum Estado-Membro 
fique isolado da rede europeia. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
número de projetos que efetivamente 
interligam as redes dos Estados-Membros e 
que eliminam os estrangulamentos 
internos;

através da garantia de que nenhum 
Estado-Membro fique isolado da rede 
europeia. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo número de projetos que 
efetivamente interligam as redes dos 
Estados-Membros e que eliminam os 
estrangulamentos internos;

Or. pl

Alteração 312
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de eletricidade 
e de gás através das fronteiras, 
nomeadamente através da garantia de que 
nenhum Estado-Membro fique isolado da 
rede europeia. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de projetos que 
efetivamente interligam as redes dos 
Estados-Membros e que eliminam os 
estrangulamentos internos;

(i) promover a integração do mercado 
interno da energia e a interoperabilidade 
das redes de eletricidade e de gás natural
através das fronteiras e a implantação de 
redes energéticas inteligentes nacionais, 
através da garantia de que nenhum 
Estado-Membro fique isolado da rede 
europeia. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo número de projetos que 
efetivamente melhoram as redes dos 
Estados-Membros e que eliminam os 
estrangulamentos internos;

Or. en

Justificação

A integração e interconexão entre Estados-Membros, assegurando ao mesmo tempo que 
nenhum Estado-Membro fique isolado, não é a única solução eficaz e fiável para eliminar os 
estrangulamentos: o desenvolvimento de redes energéticas inteligentes locais poderia 
contribuir para a resiliência global da rede da UE.

Alteração 313
Marita Ulvskog
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de eletricidade 
e de gás através das fronteiras, 
nomeadamente através da garantia de que 
nenhum Estado-Membro fique isolado da 
rede europeia. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de projetos que 
efetivamente interligam as redes dos 
Estados-Membros e que eliminam os 
estrangulamentos internos;

(i) promover o aumento da concorrência e
a maior integração do mercado interno da 
energia e a interoperabilidade das redes de 
eletricidade e de gás através das fronteiras, 
nomeadamente através da garantia de que 
nenhum Estado-Membro fique isolado da 
rede europeia. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de projetos que 
efetivamente interligam as redes dos 
Estados-Membros e que eliminam os 
estrangulamentos internos;

Or. sv

Alteração 314
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) reforçar a segurança do 
aprovisionamento da União. A consecução 
deste objetivo será aferida pela evolução da 
resiliência do sistema e da segurança das 
operações nele realizadas, assim como pelo 
número de projetos que permitem 
diversificar as fontes, as contrapartidas e as 
rotas de aprovisionamento;

(ii) reforçar a segurança do 
aprovisionamento da União. A consecução 
deste objetivo será aferida pela evolução da 
resiliência do sistema e da segurança das 
operações nele realizadas, assim como pelo 
número de projetos finalizados que 
permitem diversificar as fontes, as 
contrapartidas e as rotas de 
aprovisionamento e aumentar o período de 
fornecimento nacional das reservas de
emergência interna;

Or. ro

Alteração 315
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) reforçar a segurança do 
aprovisionamento da União. A consecução 
deste objetivo será aferida pela evolução da 
resiliência do sistema e da segurança das 
operações nele realizadas, assim como pelo 
número de projetos que permitem 
diversificar as fontes, as contrapartidas e as 
rotas de aprovisionamento;

(ii) reforçar a segurança do 
aprovisionamento da União. A consecução 
deste objetivo será aferida pela evolução da 
resiliência do sistema e da segurança das 
operações nele realizadas, assim como pelo 
número de projetos que permitem 
diversificar e melhorar a utilização 
nacional das fontes, as contrapartidas e as 
rotas de aprovisionamento;

Or. en

Justificação

Desenvolver redes inteligentes nacionais pode ajudar a garantir a segurança fiável do 
aprovisionamento.

Alteração 316
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) reforçar a segurança do 
aprovisionamento da União. A consecução 
deste objetivo será aferida pela evolução da 
resiliência do sistema e da segurança das 
operações nele realizadas, assim como 
pelo número de projetos que permitem 
diversificar as fontes, as contrapartidas e 
as rotas de aprovisionamento;

(ii) reforçar a independência energética da 
União. A consecução deste objetivo será 
aferida pela evolução da implantação de 
redes inteligentes, pela utilização eficaz 
dos ativos das infraestruturas energéticas 
que conduzem a uma maior eficiência 
energética e integração das fontes de 
energia renovável distribuídas;

Or. en

Alteração 317
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) reforçar a segurança do 
aprovisionamento da União. A consecução 
deste objetivo será aferida pela evolução da 
resiliência do sistema e da segurança das 
operações nele realizadas, assim como pelo 
número de projetos que permitem 
diversificar as fontes, as contrapartidas e as 
rotas de aprovisionamento;

(ii) reforçar a segurança do 
aprovisionamento da União. A consecução 
deste objetivo será aferida pela evolução da 
resiliência do sistema e da segurança das 
operações nele realizadas, assim como pelo 
número de projetos que permitem 
diversificar as fontes de aprovisionamento, 
o fornecimento de conexões bidirecionais, 
as contrapartidas e as rotas de 
aprovisionamento;

Or. en

Alteração 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) reforçar a segurança do 
aprovisionamento da União. A consecução 
deste objetivo será aferida pela evolução da 
resiliência do sistema e da segurança das
operações nele realizadas, assim como pelo 
número de projetos que permitem 
diversificar as fontes, as contrapartidas e as 
rotas de aprovisionamento;

(ii) reforçar a segurança do 
aprovisionamento da União tanto no setor 
da eletricidade como do gás. A consecução 
deste objetivo será aferida pela evolução da 
resiliência e eficiência do sistema e da 
segurança das operações nele realizadas, 
assim como pelo número de projetos que 
permitem aceder às fontes de energia 
renováveis nacionais e diversificar as 
fontes, as contrapartidas e as rotas de 
aprovisionamento;

Or. en

Alteração 319
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente promovendo a integração 
das fontes de energia renováveis na rede de 
transporte e desenvolvendo redes de 
dióxido de carbono. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo volume de 
energias renováveis transportadas desde a 
produção até aos grandes centros de 
consumo e locais de armazenamento e pela 
quantidade total de emissões de CO2 
evitadas graças à construção de projetos 
que tenham beneficiado do Mecanismo 
Interligar a Europa.

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável, a proteção do ambiente e a 
saúde pública, nomeadamente 
promovendo a integração das fontes de 
energia renováveis na rede de transporte. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
volume de energias renováveis 
transportadas desde a produção até aos 
grandes centros de consumo e locais de 
armazenamento e pela quantidade total de 
emissões de CO2 evitadas graças à 
construção de projetos que tenham 
beneficiado do Mecanismo Interligar a 
Europa.

Or. en

Justificação

O objetivo diz respeito ao desenvolvimento integrado da energia proveniente de fontes 
renováveis, ao passo que desenvolver redes de dióxido de carbono não está relacionado com 
as fontes renováveis.

Alteração 320
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente,
nomeadamente promovendo a integração
das fontes de energia renováveis na rede 
de transporte e desenvolvendo redes de 
dióxido de carbono. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo volume de 
energias renováveis transportadas desde a 

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável, a proteção do ambiente e os 
objetivos da União em matéria de clima, 
reduzindo a procura de energia da União 
e desenvolvendo e integrando energia de
fontes renováveis na rede de transporte e 
distribuição. A consecução deste objetivo 
será aferida pela percentagem de energias 
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produção até aos grandes centros de 
consumo e locais de armazenamento e 
pela quantidade total de emissões de CO2 
evitadas graças à construção de projetos 
que tenham beneficiado do Mecanismo 
Interligar a Europa.

renováveis comparada com o total do 
consumo de energia na União, pelo 
número de redes de eletricidade 
inteligentes e pelo total de energia 
consumida graças à implantação de 
projetos que tenham beneficiado do 
Mecanismo Interligar a Europa

Or. en

Alteração 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente promovendo a integração 
das fontes de energia renováveis na rede de 
transporte e desenvolvendo redes de 
dióxido de carbono. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo volume de 
energias renováveis transportadas desde a 
produção até aos grandes centros de 
consumo e locais de armazenamento e pela 
quantidade total de emissões de CO2 
evitadas graças à construção de projetos 
que tenham beneficiado do Mecanismo 
Interligar a Europa.

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente promovendo a integração 
das fontes de energia renováveis na rede de 
transporte e desenvolvendo redes de 
dióxido de carbono e investindo em 
transportes sustentáveis. A consecução 
deste objetivo será aferida pelo volume de 
energias renováveis transportadas desde a 
produção até aos grandes centros de 
consumo e locais de armazenamento e pela 
quantidade total de emissões de CO2 
evitadas graças à construção de projetos 
que tenham beneficiado do Mecanismo 
Interligar a Europa.

Or. en

Alteração 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente promovendo a integração 
das fontes de energia renováveis na rede de 
transporte e desenvolvendo redes de 
dióxido de carbono. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo volume de 
energias renováveis transportadas desde a 
produção até aos grandes centros de 
consumo e locais de armazenamento e pela 
quantidade total de emissões de CO2 
evitadas graças à construção de projetos 
que tenham beneficiado do Mecanismo 
Interligar a Europa.

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente promovendo a integração 
das fontes de energia renováveis na rede de 
transporte e desenvolvendo redes de 
dióxido de carbono. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo volume de 
energias renováveis transportadas desde a 
produção até aos grandes centros de 
consumo e locais de armazenamento, a 
proporção de resposta à procura 
possibilitada e pela quantidade total de 
emissões de CO2 evitadas graças à 
construção de projetos que tenham 
beneficiado do Mecanismo Interligar a 
Europa.

Or. en

Justificação

Os projetos devem igualmente ser avaliados em termos de até que ponto a procura pode ser 
gerida por excesso ou por defeito.

Alteração 323
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente através da promoção da 
integração das fontes de energia renováveis 
na rede de transporte e desenvolvendo 
redes de dióxido de carbono. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
volume de energias renováveis 
transportadas desde a produção até aos 
grandes centros de consumo e locais de 
armazenamento e pela quantidade total de 

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente através da promoção da 
integração das fontes de energia renováveis 
na rede de transporte e desenvolvendo 
redes inteligentes de energia. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
volume de energias renováveis 
transportadas desde a produção até aos 
grandes centros de consumo e locais de 
armazenamento e pela quantidade total de 
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emissões de CO2 evitadas graças à 
construção de projetos que tenham 
beneficiado do CEF.

emissões de CO2 evitadas graças à 
construção de projetos que tenham 
beneficiado do CEF; bem como do total de 
megawatts das fontes de energias 
renováveis integradas no sistema 
energético europeu;

Or. it

Alteração 324
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente promovendo a integração 
das fontes de energia renováveis na rede de 
transporte e desenvolvendo redes de 
dióxido de carbono. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo volume de 
energias renováveis transportadas desde a 
produção até aos grandes centros de 
consumo e locais de armazenamento e pela 
quantidade total de emissões de CO2
evitadas graças à construção de projetos 
que tenham beneficiado do CEF.

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente através da redução das 
emissões de gás com efeito de estufa e 
promovendo a integração das fontes de 
energia renováveis na rede de transporte. A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
volume de energias renováveis 
transportadas desde a produção até aos 
grandes centros de consumo e locais de 
armazenamento e pela quantidade total de 
emissões de CO2 evitadas graças à 
construção de projetos que tenham 
beneficiado do CEF.

Or. sv

Alteração 325
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a sua 

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a sua 
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adoção, nomeadamente pelas pequenas e 
médias empresas (PME). A consecução 
deste objetivo será aferida pelo nível de 
cobertura das redes de banda larga e das 
redes ultrarrápidas e pelo número de 
famílias que tenham subscrito ligações de 
débito superior a 100 Mbps;

adoção, nomeadamente pelas pequenas e 
médias empresas (PME). A consecução 
deste objetivo será aferida pelo nível de 
cobertura das redes de banda larga e das 
redes ultrarrápidas e pelo número de 
famílias que tenham subscrito ligações de 
débito de 100 Mbps ou superior;

Or. en

Alteração 326
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a sua 
adoção, nomeadamente pelas pequenas e 
médias empresas (PME). A consecução 
deste objetivo será aferida pelo nível de 
cobertura das redes de banda larga e das 
redes ultrarrápidas e pelo número de 
famílias que tenham subscrito ligações de 
débito superior a 100 Mbps;

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a sua 
adoção, nomeadamente pelas pequenas e 
médias empresas (PME), assegurando que 
em 2020 todos os europeus têm acesso a 
100 Mbps e 50 % das famílias da UE têm 
acesso a 1 Gbits ou mais;

Or. en

Alteração 327
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a sua 
adoção, nomeadamente pelas pequenas e 
médias empresas (PME). A consecução 
deste objetivo será aferida pelo nível de 
cobertura das redes de banda larga e das 

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a sua 
adoção, nomeadamente pelas pequenas e 
médias empresas (PME), assegurando que 
em 2020 todos os europeus têm acesso a 
100 Mbps e 50 % das famílias da UE têm 
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redes ultrarrápidas e pelo número de 
famílias que tenham subscrito ligações de 
débito superior a 100 Mbps;

acesso a 1 Gbits ou mais;

Or. en

Alteração 328
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a 
sua adoção, nomeadamente pelas 
pequenas e médias empresas (PME). A 
consecução deste objetivo será aferida 
pelo nível de cobertura das redes de banda 
larga e das redes ultrarrápidas e pelo 
número de famílias que tenham subscrito 
ligações de débito superior a 100 Mbps;

(i) estimular e gerar uma procura de 
serviços de banda larga, promovendo a 
interconexão e a interoperabilidade dos 
serviços públicos nacionais em linha 
assim como o acesso às referidas redes. A 
consecução deste objetivo será aferida 
pela percentagem de cidadãos e empresas 
que utilizam serviços públicos em linha e 
pela disponibilidade desses serviços 
além-fronteiras.
(i-A) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a sua 
adoção através dos instrumentos 
financeiros para ir ao encontro da 
procura existente e crescente, 
nomeadamente pelas pequenas e médias 
empresas (PME). A consecução deste 
objetivo será aferida pelo nível de 
cobertura das redes de banda larga e das 
redes ultrarrápidas e pelo número de 
famílias que tenham subscrito ligações de 
débito superior a 100 Mbps;

Or. en

Alteração 329
James Elles



PE496.337v01-00 144/145 AM\912704PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a sua 
adoção, nomeadamente pelas pequenas e 
médias empresas (PME). A consecução 
deste objetivo será aferida pelo nível de 
cobertura das redes de banda larga e das 
redes ultrarrápidas e pelo número de 
famílias que tenham subscrito ligações de 
débito superior a 100 Mbps;

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas para 
criar emprego e crescimento e a sua 
adoção, em particular ligando pequenas e 
médias empresas para as tornar mais 
competitivas; ao fazê-lo, o indicador para 
o nível de cobertura das redes de banda 
larga e das redes ultrarrápidas a ser 
atingido deve ser superior a 100mbps com 
vista a assegurar o mais rápido possível o 
alcance pleno da Agenda Digital para os
objetivos da Europa.

Or. en

Alteração 330
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a 
adesão às mesmas, inclusivamente das 
pequenas e médias empresas (PME); A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
nível de cobertura das redes de banda larga 
e das redes ultrarrápidas e pelo número de 
famílias que tenham subscrito ligações de 
banda larga acima dos 100 Mbps;

(i) acelerar a implantação de redes de 
banda larga rápidas e ultrarrápidas e a 
adesão às mesmas, inclusivamente das 
pequenas e médias empresas (PME), a fim 
de eliminar igualmente o «fosso digital» 
entre as várias zonas da União; A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
nível de cobertura das redes de banda larga 
e das redes ultrarrápidas e pelo número de 
famílias que tenham subscrito ligações de 
banda larga acima dos 100 Mbps;

Or. it

Alteração 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) promover a interconexão e a 
interoperabilidade dos serviços públicos 
nacionais em linha assim como o acesso as 
referidas redes. A consecução deste 
objetivo será aferida pela percentagem de 
cidadãos e empresas que utilizam serviços 
públicos em linha e pela disponibilidade 
desses serviços para além das 
transfronteiras.

(ii) promover a interconexão e a 
interoperabilidade dos serviços públicos 
nacionais em linha assim como o acesso as 
referidas redes. A consecução deste 
objetivo será aferida pela percentagem de 
cidadãos e empresas que utilizam serviços 
públicos em linha e pela disponibilidade 
desses serviços para além das 
transfronteiras. Isto deve, por sua vez, 
ajudar a estimular a procura desses 
serviços, bem como custos operacionais 
inferiores, mantendo ao mesmo tempo o 
emprego nesses serviços públicos.

Or. en


