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Alteração  332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a 
implementação do Mecanismo Interligar a 
Europa no período de 2014 a 2020 é de 
50 000 milhões de EUR. Esse montante 
distribui-se pelos setores referidos no 
artigo 3.º do seguinte modo:

1. As necessidades de investimento estão 
avaliadas em 50 000 milhões de EUR até 
2020 para as redes transeuropeias nos 
setores dos transportes, da energia e das 
telecomunicações. A dotação financeira 
para a implementação do Mecanismo 
Interligar a Europa no período de 2014 
a 2020 é de 50 000 milhões de EUR. Esse 
montante distribui-se pelos setores 
referidos no artigo 3.º do seguinte modo:

Or. en

Alteração 333
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões de EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão;

a) Transportes: [31 694 milhões de EUR], 
dos quais [10 000 milhões de EUR] são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos projetos incluídos no 
anexo ao presente regulamento que 
respeitem as dotações previstas para os 
países;

Or. en

Alteração 334
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões de EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo de 
Coesão;

a) Transportes: [31 694 milhões de EUR], 
dos quais [10 000 milhões de EUR] são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento exclusivamente nos 
Estados-Membros elegíveis para 
financiamento pelo Fundo de Coesão;

Or. en

Alteração 335
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo de 
Coesão;

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões de EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para
serem gastos, com base em dotações 
nacionais, nos termos do presente 
Regulamento nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo de 
Coesão;

Or. ro

Alteração 336
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões de EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 

a) Transportes: 50 % do montante total;
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Regulamento nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão;

Or. en

Alteração 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões de EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão;

a) Transportes: [31 694 milhões de EUR], 
dos quais [10 000 milhões de EUR] devem 
ser reservados para financiar projetos na 
rede principal de transportes nos 
Estados-Membros elegíveis a título do
Fundo de Coesão;

Or. en

Alteração 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões de EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão;

a) Transportes: [31 694 milhões de EUR], 
dos quais [10 000 milhões de EUR] são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos projetos incluídos no 
anexo ao presente regulamento que 
respeitem as dotações previstas para os 
países;

Or. en
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Alteração 339
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão;

a) Transportes: [31 694 milhões de EUR], 
dos quais [10 000 milhões de EUR] são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos termos do presente 
Regulamento nos Estados-Membros, sem 
prejuízo das dotações atribuídas aos 
Estados-Membros pelo Fundo de Coesão;

Or. lv

Alteração 340
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Energia: 9 121 milhões de EUR; b) Energia: 25 % do montante total;

Or. en

Alteração 341
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Telecomunicações: 9 185 milhões de 
EUR.

c) Telecomunicações: 25 % do montante 
total.

Or. en
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Alteração 342
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira do Mecanismo 
Interligar a Europa pode cobrir despesas 
referentes a atividades de preparação, 
monitorização, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão do 
programa e a consecução dos seus 
objetivos, designadamente estudos, 
reuniões de peritos, na medida em que se 
relacionem com os objetivos gerais do 
presente regulamento, despesas ligadas às 
redes TI decorrentes do processamento e 
da troca de informações e ainda todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão do programa.

A dotação financeira do Mecanismo 
Interligar a Europa deve cobrir despesas 
referentes a atividades de preparação, 
monitorização, controlo, auditoria e 
avaliação, e aos processos de consulta 
necessários para a gestão do programa e a 
consecução dos seus objetivos, 
designadamente estudos, reuniões de 
peritos, na medida em que se relacionem 
com os objetivos gerais do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes TI 
decorrentes do processamento e da troca de 
informações e ainda todas as outras 
despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão do programa.

Or. en

Justificação

Os processos de consulta fazem parte das «ações de apoio ao programa», por conseguinte, 
devem ser incluídos na dotação financeira.

Alteração 343
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode 
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, com exceção 
dos 10 000 milhões de EUR transferidos 
do Fundo de Coesão para financiar 

Suprimido
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projetos do setor dos transportes nos 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão.

Or. en

Justificação

Não deve haver lugar a transferências orçamentais entre os setores.

Alteração 344
Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, com exceção dos 
10 000 milhões de EUR transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão.

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, o Parlamento e o 
Conselho podem, sob proposta da 
Comissão, transferir entre os setores 
montantes da dotação prevista no n.º 1 
[com exceção dos 10 000 milhões de EUR 
transferidos do Fundo de Coesão para 
financiar projetos do setor dos transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão][1].

[1] Na pendência de um acordo sobre o 
Quadro Financeiro Plurianual para
2014-2020.

Or. es

Justificação

A possível transferência de dotações após a avaliação intercalar deve ser feita com a maior 
transparência possível e com a participação da autoridade orçamental.

Alteração 345
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode 
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, com exceção dos 
10 000 milhões de EUR transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão.

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode, 
através de atos delegados em 
conformidade com o artigo 25.º, transferir 
entre os setores montantes da dotação 
prevista no n.º 1, com exceção dos 
[10 000 milhões de EUR] transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão.

Or. en

Alteração 346
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, com exceção dos 
10 000 milhões de EUR transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão.

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão adota atos 
delegados em conformidade com o artigo 
25.º a fim de transferir entre os setores 
montantes da dotação prevista no n.º 1, 
com exceção dos [10 000 milhões de EUR]
transferidos do Fundo de Coesão para 
financiar projetos do setor dos transportes 
nos Estados-Membros elegíveis para o 
Fundo de Coesão.

Or. en

Justificação

Ao vincular a CE à adoção de atos delegados, promove-se o envolvimento do PE no exercício 
do direito de controlo que lhe está consagrado.
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Alteração 347
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, com exceção dos 
10 000 milhões de EUR transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão.

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, o Parlamento 
Europeu e o Conselho podem, sob 
proposta da Comissão, transferir entre os 
setores montantes da dotação prevista no 
n.º 1, com exceção dos [10 000 milhões de 
EUR] transferidos do Fundo de Coesão 
para financiar projetos do setor dos 
transportes nos Estados-Membros elegíveis 
para o Fundo de Coesão].

Or. en

Alteração 348
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode 
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, com exceção dos 
10 000 milhões de EUR transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão.

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode 
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, com exceção dos 
[10 000 milhões de EUR] transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão, no 
respeito das dotações previstas para os 
países pelo Fundo de Coesão e em
conformidade com as disposições 
relevantes da legislação setorial.

Or. en
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Alteração 349
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Mecanismo Interligar a Europa pode 
ser implementado por uma ou várias das 
formas de ajuda financeira previstas pelo 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro], nomeadamente 
subvenções, contratos públicos e 
instrumentos financeiros.

1. O Mecanismo Interligar a Europa pode 
ser implementado por uma ou várias das 
formas de ajuda financeira previstas pelo 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro], nomeadamente 
subvenções, contratos públicos,
contratos-progama e instrumentos 
financeiros.

Or. es

Alteração 350
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) 60 % do total do orçamento previsto para o 
setor energético é atribuído sob a forma de 
instrumentos financeiros.

Or. it

Alteração 351
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1 A. O montante indicativo de 15 %1 da 
dotação do orçamento prevista para o 
setor da energia deve ser atribuído sob a 
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forma de instrumentos financeiros.
__________________
1A percentagem é atribuída em função 
dos valores propostos pela Comissão

Or. pt

Alteração 352
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1–A. A Comissão está habilitada a 
determinar formas de ajuda financeira 
que visem proporcionar aos projetos 
elegíveis um apoio financeiro eficaz e sob 
medida.

Or. en

Justificação

Os instrumentos financeiros acarretam um forte efeito de alavanca, além de auxiliarem os 
projetos que estão próximos de serem comercialmente viáveis. No entanto, são ineficazes na 
resposta a questões como a segurança do aprovisionamento energético e os custos de 
arranque mais elevados da inovação. Para fazer face aos riscos específicos dos projetos e 
dos setores e proporcionar aos projetos elegíveis uma assistência financeira eficaz, a 
Comissão deve ficar habilitada a determinar as formas de ajuda financeira.

Alteração 353
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1–A. Pelo menos 90 % do montante total 
do orçamento previsto no setor da energia 
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devem ser atribuídos na forma de 
instrumentos financeiros, nomeadamente 
na forma de obrigações para 
financiamento de projetos, tendo por 
objetivo a eficiência energética, as 
energias renováveis e as redes elétricas 
inteligentes de transmissão e distribuição.

Or. en

Alteração 354
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Pelos menos 80 % do total do 
orçamento previsto para os setores da 
energia e das telecomunicações devem ser 
afetados sob a forma de instrumentos 
financeiros.

Or. it

Alteração 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No domínio dos transportes, apenas as 
ações que contribuam para projetos de 
interesse comum conformes com o 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] e as ações de 
apoio ao programa podem beneficiar de 
apoio financeiro da União na forma de 
contratos públicos e de instrumentos 
financeiros a título do presente 
regulamento. Na forma de subvenções, 

No domínio dos transportes, apenas as 
ações que contribuam para projetos de 
interesse comum conformes com o 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] e as ações de 
apoio ao programa podem beneficiar de 
apoio financeiro da União na forma de 
contratos públicos e de instrumentos 
financeiros a título do presente 
regulamento, contanto que o princípio do 
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apenas podem beneficiar de ajuda 
financeira da União a título do presente 
regulamento as seguintes ações:

«poluidor-pagador» consagrado no artigo 
191.º dos Tratados seja aplicado, 
nomeadamente através da cobrança de 
taxas rodoviárias nos termos da 
Diretiva 2011/76/UE (Eurovinheta) e de 
majorações nas regiões montanhosas. Na 
forma de subvenções, apenas podem 
beneficiar de ajuda financeira da União a 
título do presente regulamento as seguintes 
ações:

Or. en

Alteração 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) ações que implantem a rede principal 
em conformidade com o capítulo III do 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], incluindo a 
implantação de novas tecnologias e 
produtos de inovação em conformidade 
com o artigo 39.º do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para a RTE-
T];

(a) ações que implantem a rede principal 
em conformidade com o capítulo III e a 
rede global de acordo com o capítulo II do 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], incluindo a 
implantação de novas tecnologias e 
produtos de inovação em conformidade 
com o artigo 39.º do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para a RTE-
T];

Or. en

Alteração 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) ações que implantem a rede principal 
em conformidade com o capítulo III do 

(a) ações que implantem a rede principal 
em conformidade com o capítulo III do 
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Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], incluindo a 
implantação de novas tecnologias e
produtos de inovação em conformidade 
com o artigo 39.º do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para a RTE-
T];

Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], incluindo a 
implantação de novas tecnologias e de 
ações e abordagens em matéria de 
inovação em conformidade com o artigo 
39.º do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T];

Or. en

Justificação

A limitação das subvenções apenas à rede principal pode comprometer a flexibilidade no 
sentido do desenvolvimento de uma rede de infraestruturas de combustíveis alternativos como 
via fundamental para alcançar os objetivos de um sistema de transportes hipocarbónico até 
2050. Esta problemática pode ser superada garantindo a disponibilidade das subvenções de 
apoio para a rede principal, incluindo a implantação de novas tecnologia, sendo de todo o 
interesse promover o desenvolvimento de ações e abordagens inovadoras.

Alteração 358
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ações que implementem a rede 
global em conformidade com o Capítulo 
II do regulamento UE das Orientações da 
RTE-T, quando estas contribuam para a 
interligação de todas as regiões da UE, 
incluindo as mais remotas e as regiões 
ultraperiféricas, e para o desenvolvimento 
da própria rede principal

Or. pt

Justificação

Não devemos excluir por completo o apoio à rede global quando o apoio a projetos tenha 
valor acrescentado para a própria rede principal e, simultaneamente, promova a coesão 
territorial
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Alteração 359
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a–A) ações que implantem a rede global 
em conformidade com o capítulo II do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] caso essas 
ações contribuam para facilitar os fluxos 
de tráfego transfronteiriço ou para 
eliminar estrangulamentos, bem como 
para o desenvolvimento da rede principal;

Or. en

Alteração 360
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) ações que implementam a rede 
global em conformidade com o capítulo II 
do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], sempre que 
essas ações contribuam para melhorar os 
fluxos de tráfego transfronteiriço ou para 
eliminar estrangulamentos, até ao limite 
máximo de 5 % da dotação financeira 
afetada ao setor dos transportes, 
conforme especificado no artigo 5.º do 
presente regulamento;

Or. sl

Justificação

Algumas partes da rede global são vitais principalmente para a fluidez do tráfego 
transfronteiriço. Se não estivessem a ser regulamentados podiam causar estrangulamentos 
significativos e, consequentemente, ter um impacto negativo no funcionamento da rede 
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principal. Por conseguinte, também devem ser usados fundos limitados no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa, para apoiar a construção de redes globais como um elevado 
valor acrescentado europeu.

Alteração 361
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a–A) ações que implantem a rede global 
em conformidade com o capítulo II do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] caso essas 
ações contribuam para facilitar os fluxos 
de tráfego transfronteiriço ou para 
eliminar estrangulamentos, bem como 
para o desenvolvimento da rede principal, 
até ao limite máximo de 5 % da dotação 
financeira afetada ao setor dos 
transportes, conforme especificado no 
artigo 5.º do presente regulamento;

Or. en

Justificação

Tanto a rede principal como a rede global devem ser suscetíveis de financiamento, dentro dos 
limites de um montante de orçamento global restrito.  Texto novo proposto no artigo 7.º, 
n.º 2, alínea a–A).

Alteração 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a–A) ações que implantem a rede global 
em conformidade com o capítulo II do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] caso essas 
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ações contribuam para facilitar os fluxos 
de tráfego transfronteiriço ou para 
eliminar estrangulamentos, bem como 
para o desenvolvimento da rede principal, 
até ao limite máximo de 5 % da dotação 
financeira afetada ao setor dos 
transportes, conforme especificado no 
artigo 5.º do presente regulamento;

Or. en

Justificação

Esta alteração permite a disponibilização de financiamento pelo CEF para projetos no 
âmbito da rede RTE-T global. A Irlanda do Norte tem uma baixa densidade populacional e o 
seu RNB per capita é inferior a 90 % da média da União Europeia. Consequentemente, a 
Irlanda do Norte não conseguiria autofinanciar as melhorias necessárias da sua rede global.

Alteração 363
Tanja Fajon

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g–A) ações que implantem a rede global 
em conformidade com o capítulo II do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] caso essas 
ações contribuam para facilitar os fluxos 
de tráfego transfronteiriço ou para 
eliminar estrangulamentos, até ao limite 
máximo de 5 % da dotação financeira 
afetada ao setor dos transportes, 
conforme especificado no artigo 5.º do 
presente regulamento;

Or. en

Justificação

Alguns troços da rede global são essenciais ao bom funcionamento dos fluxos de tráfego 
transfronteiriço, em especial, ou estão na origem de estrangulamentos importantes que têm 
de ser resolvidos para que seja possível alcançar um funcionamento mais eficiente da rede 
principal. Por conseguinte, também deve ser permitido um financiamento limitado pelo CEF 
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em prol destes projetos de rede global caracterizados por um elevado valor acrescentado 
europeu.

Alteração 364
Jelko Kacin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ações que implantem a rede global em 
conformidade com o capítulo II do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] caso essas 
ações contribuam para facilitar os fluxos 
de tráfego transfronteiriço ou para 
eliminar estrangulamentos, até ao limite 
máximo de 5 % da dotação financeira 
afetada ao setor dos transportes, 
conforme especificado no artigo 5.º do 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b–A) estudos para projetos de interesse 
comum que façam parte da 
Decisão 661/2010 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 7 de julho de 2010, 
relativa às orientações da União para o 
desenvolvimento da rede transeuropeia de 
transportes; 

Or. en
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Justificação

Desta forma, permite-se a prossecução dos estudos existentes relativamente a vários dos 
projetos prioritários da RTE-T abrangidos pela Decisão 661/2010, os quais tinham sofrido 
atrasos devido à atual crise económica, à sua complexidade técnica e à sua natureza 
transfronteiriça. No sentido de dar continuidade ao financiamento por parte da UE e não 
perder fundos investidos nestes projetos, será necessário abrir novamente a possibilidade de 
estes últimos serem elegíveis para o financiamento no âmbito do CEF.

Alteração 366
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c–A) ações de apoio aos nós urbanos, 
conforme definido no artigo 36.º do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T];

Or. en

Justificação

As ações no que respeita os nós urbanos constituem um dos principais objetivos do Livro 
Branco e são um garante essencial à interligação e multimodalidade da rede principal.

Alteração 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) ações de apoio aos nós urbanos a 
que se refere o artigo 36.º do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T];

Or. fr
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Justificação

Os nós urbanos são parte integrante do desenvolvimento da rede global. Facilitam o acesso 
às infraestruturas da rede principal através de um transporte eficaz num espaço urbano. As 
ligações entre as redes locais de infraestruturas e a rede global sustentam a concretização 
dos objetivos do presente regulamento e a estratégia Europa 2020. Por conseguinte, os nós 
urbanos devem ser elegíveis ao abrigo do presente regulamento.

Alteração 368
Michael Gahler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente;

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias, através do apoio urgente à
adaptação do material circulante existente;

Or. de

Alteração 369
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente;

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias com base em medidas ao 
nível das infraestruturas e através da 
adaptação do material circulante existente;

Or. de

Justificação

A redução do ruído produzido pelo transporte ferroviário promove a aceitação por parte dos 
cidadãos, o que, por sua vez, é fundamental para a concretização efetiva da rede 
transeuropeia de transportes. Para este efeito, a combinação de soluções estruturais, por 
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exemplo a construção de túneis, com a adaptação do material circulante existente é eficiente 
e eficaz.

Alteração 370
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente;

(f) ações destinadas a reduzir, na origem, o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente;

Or. en

Alteração 371
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente;

(f) ações que visem reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias, nomeadamente através da 
adaptação do material circulante existente, 
no sentido de garantir uma utilização 
viável da rede RTE-T no respeito das 
exigências estabelecidas em matéria de 
nível de ruído;

Or. en

Alteração 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente;

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias, nomeadamente através da 
adaptação do material circulante existente;

Or. en

Alteração 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias através da adaptação do
material circulante existente;

(f) ações destinadas a prevenir o ruído e a 
atenuar o seu impacto causado pelo 
transporte ferroviário, através de medidas 
relativas a infraestruturas e material 
circulante;

Or. en

Justificação

A fim de cumprir os objetivos da UE relativamente à diminuição de emissões sonoras por 
parte de transportes de mercadorias, deve ser dada especial atenção às medidas para 
infraestruturas e material circulante que visam a prevenção e a redução de ruído. Os 
relatores consideram que é especialmente importante ter em conta o impacto do ruído 
causado pelo transporte ferroviário em regiões de forte densidade populacional.

Alteração 374
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) ações destinadas a reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 

(f) ações que visem reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário 
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mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente;

através da adaptação do material circulante 
existente, no sentido de garantir a 
utilização viável da rede RTE-T no 
respeito das exigências estabelecidas em 
matéria de nível de ruído;

Or. en

Alteração 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f–A) ações que assegurem e melhorem as 
ligações ferroviárias às zonas e complexos 
industriais, nomeadamente através da 
modernização ou construção de linhas de 
serviço industriais, terminais de 
transbordo para tráfego de vagões de 
mercadoria, terminais para tráfego 
intermodal e instalações de formação de 
composições para transporte ferroviário 
de mercadorias ou através da utilização 
de redes informáticas de logística 
ecológicas;

Or. en

Justificação

A fim de transferir o transporte de mercadorias das estradas para as vias ferroviárias, 
importa melhorar as ligações intermodais, nomeadamente nas zonas e complexos industriais.

Alteração 376
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(f-A) ações para o desenvolvimento de 
novas tecnologias que conduzem a 
transportes sustentáveis e à redução dos 
custos externos de todos os meios de 
transporte;

Or. nl

Alteração 377
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) medidas de apoio para novas 
tecnologias e inovações para todos os 
modos de transporte.

Or. ro

Alteração 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ações no domínio dos transportes que 
envolvam um troço transfronteiriço ou 
parte desse troço são elegíveis para 
beneficiarem de ajuda financeira da União 
se existir um acordo escrito entre os 
Estados-Membros envolvidos ou entre os 
Estados-Membros e os países terceiros 
envolvidos sobre a conclusão do troço 
transfronteiriço em causa. A título 
excecional, quando for necessário um 
projeto para construir uma ligação à rede 

As ações no domínio dos transportes que 
envolvam um troço transfronteiriço ou 
parte desse troço são elegíveis para 
beneficiarem de ajuda financeira da União 
se for elaborado um acordo escrito entre os 
Estados-Membros envolvidos ou entre os 
Estados-Membros e os países terceiros 
envolvidos sobre a realização ou 
conclusão do troço transfronteiriço em 
causa. A título excecional, quando for 
necessário um projeto para construir uma 
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de um Estado-Membro vizinho ou de um 
país terceiro, ligação essa que, no entanto, 
não atravessa efetivamente a fronteira, o 
acordo escrito acima referido não é 
exigido.

ligação à rede de um Estado-Membro 
vizinho ou de um país terceiro, ligação essa 
que, no entanto, não atravessa efetivamente 
a fronteira, o acordo escrito acima referido 
não é exigido.

Or. ro

Alteração 379
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O financiamento através de subvenções 
para projetos com fontes de receitas 
significativas provenientes dos 
utilizadores está prioritariamente 
disponível para a preparação dos projetos, 
nomeadamente a avaliação das PPP.

Suprimido

Or. en

Alteração 380
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O financiamento através de subvenções 
para projetos com fontes de receitas 
significativas provenientes dos utilizadores 
está prioritariamente disponível para a 
preparação dos projetos, nomeadamente a 
avaliação das PPP.

Os princípios do «utilizador-pagador» e 
do «poluidor-pagador» são aplicáveis. O 
financiamento através de subvenções para 
projetos com um potencial gerador de 
fontes de receitas provenientes dos 
utilizadores está prioritariamente 
disponível para a preparação dos projetos, 
nomeadamente a avaliação das PPP. Os 
projetos para os quais esteja prevista uma 
cobrança obrigatória nos termos do 
direito da União não devem ser colocados 
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numa situação de desvantagem no que 
respeita ao financiamento através de 
subvenções por comparação a projetos 
aos quais não são aplicáveis quaisquer 
regras de cobrança obrigatória.

Or. en

Alteração 381
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No domínio da energia, as condições 
específicas de elegibilidade das ações que 
dão execução aos projetos de interesse 
comum para ajuda financeira da União na 
forma de instrumentos financeiros e de 
subvenções a título do presente 
regulamento são enunciadas no artigo 15.º
do Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas transeuropeias].

3. No domínio da energia, as condições 
específicas de elegibilidade das ações que 
dão execução aos projetos de interesse 
comum para ajuda financeira da União na 
forma de instrumentos financeiros a título 
do presente regulamento abrangem 
projetos de interesse comum que se 
enquadram nas categorias enunciadas no 
ponto 1, alíneas a) a d) do anexo II e nos 
domínios prioritários previstos no ponto 4, 
alíneas 10) e 11) do anexo I do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas], que contribuem para 
soluções inovadoras e para a proteção do 
ambiente, nomeadamente projetos 
relacionados com a eficiência energética, 
as energias renováveis e as redes elétricas 
inteligentes (a nível da transmissão e da 
distribuição).

Or. en

Alteração 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 75 % do montante total 
atribuído ao setor da energia no âmbito 
do presente regulamento deve ser 
canalizado para a infraestrutura de 
eletricidade;

Or. en

Justificação

Em virtude do défice de financiamento consideravelmente superior no domínio da 
eletricidade por comparação às interconexões de gás e face ao papel decisivo das 
interconexões de eletricidade na transição para uma economia hipocarbónica e para as 
fontes de energia renováveis, é fundamental que uma grande parte do montante final 
destinado às interconexões energéticas no Mecanismo Interligar a Europa seja atribuída à 
infraestrutura de eletricidade, ao invés, por exemplo, da infraestrutura de gás.

Alteração 383
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. Uma vez preenchidas as condições 
de elegibilidade acima referidas, o 
processo de seleção deve acompanhar o 
grau de contribuição dos projetos em 
relação a um ou mais dos seguintes 
objetivos relevantes:
(a) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de 
eletricidade e gás transfronteiras;
(b) reforçar a segurança do 
aprovisionamento energético da União, 
apostando fortemente na resiliência do 
sistema e na segurança das operações do 
sistema;
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(c) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente através do transporte de 
eletricidade renovável desde a produção 
até aos grandes centros de consumo e 
locais de armazenamento.
Dada a urgência desta matéria para os 
programas de trabalho anuais do 
Mecanismo Interligar a Europa para 
2013 e 2014, dar-se-á prioridade aos 
projetos que contribuam para a promoção 
de uma maior integração e para a 
interoperabilidade das redes de 
eletricidade e gás transfronteiras, 
nomeadamente para a redução ou 
eliminação do isolamento energético.

Or. en

Justificação

Alteração que estabelece a coerência com o artigo 15.º do regulamento relativo às 
orientações para a infraestrutura energética transeuropeia.

Alteração 384
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. Projetos que contribuam para o 
crescimento económico e para a criação 
de emprego no Mediterrâneo e seus países 
vizinhos.

Or. en

Alteração 385
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. No domínio das telecomunicações, 
todas as ações que deem execução a
projetos de interesse comum e as ações de 
apoio ao programa constantes do anexo
do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações INFSO] são elegíveis para 
receberem ajuda financeira da União na 
forma de subvenções, contratos públicos e 
instrumentos financeiros a título do 
presente regulamento.

4. No domínio das telecomunicações, 
apenas as ações que contribuam para
projetos de interesse comum ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas de 
telecomunicações] são elegíveis para 
apoio através de ajuda financeira da União 
na forma de subvenções para serviços 
genéricos e prioridades horizontais, 
incluindo ações de apoio ao programa, e 
na forma de subvenções e contratos 
públicos para as plataformas de serviços 
centrais. As ações no domínio da 
implantação da banda larga, incluindo as 
ações geradoras de procura de serviços de 
banda larga, devem ser elegíveis para o 
apoio financeiro da União na forma de 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 386
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As ações relativas a projetos de 
interesse comum que apresentem 
sinergias em pelo menos dois dos setores 
abrangidos pelo MIE, conforme 
enunciadas na parte III-A do anexo, 
podem beneficiar de ajuda financeira da 
União nos termos do presente 
regulamento.

Or. pt
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Alteração 387
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As ações de apoio a projetos de 
interesse comum que apresentem 
sinergias entre, pelo menos, dois dos 
setores abrangidos pelo Mecanismo 
Interligar a Europa (transportes, energia 
e telecomunicações) podem beneficiar de 
ajuda financeira da UE, nos termos do 
presente regulamento. De seguida, são 
apresentadas possíveis ações a incluir 
nesta categoria:
Implantação de uma rede de 
aprovisionamento de energia não-fóssil e 
não-poluente (por exemplo, eletricidade 
ou hidrogénio), destinada aos meios de 
transporte
Implantação de redes inteligentes através 
da exploração de infraestruturas de 
transporte e de telecomunicações novas 
ou já existentes
Exploração de infraestruturas de 
transporte (por exemplo, túneis, pontes, 
etc.) para a implantação de novas 
interligações que aumentem a capacidade 
elétrica, implantem novos corredores de 
gás ou redes de telecomunicações
Realização de ações no setor das 
infraestruturas de transporte que visem 
aumentar a sustentabilidade económica 
deste setor através da produção no local 
de energias renováveis.

Or. it

Alteração 388
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os programas de trabalho estabelecem as 
formas das subvenções que podem ser 
utilizadas para financiar as ações em 
causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 389
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O custo dos equipamentos e das 
infraestruturas que é considerado uma 
despesa de capital pelo beneficiário pode 
ser elegível até à sua totalidade.

4. O custo dos equipamentos e das 
infraestruturas que é considerado uma 
despesa de capital pelo beneficiário pode 
ser elegível até à sua totalidade, contanto 
que a sua utilização seja devidamente 
justificada para a execução em exclusivo 
do projeto.

Or. en

Justificação

Alteração que visa evitar qualquer abuso ao nível da inclusão nos custos elegíveis de 
equipamento e instalações que não estejam estritamente relacionados com o projeto e que 
não estejam a ser utilizados integralmente no âmbito da sua execução.

Alteração 390
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As despesas relacionadas com estudos 5. As despesas relacionadas com estudos 
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sobre a proteção do ambiente e o 
cumprimento do acervo da União em 
matéria ambiental podem ser elegíveis.

sobre a proteção do ambiente e o 
cumprimento do acervo da União em 
matéria ambiental são elegíveis.

Or. en

Justificação

A Avaliação do Impacto Ambiental prevista nos termos das Diretivas 85/337 e 2001/42 
constitui um passo incontornável e obrigatório que deve ser realizado e ser devidamente 
elegível.

Alteração 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As despesas relacionadas com a compra 
de terrenos não são um custo elegível.

Suprimido

Or. it

Alteração 392
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As despesas relacionadas com a compra 
de terrenos não são um custo elegível.

Suprimido

Or. it

Justificação

Estas disposições excluiriam dos custos elegíveis eventuais despesas de expropriação de 
terrenos. Em vez disso, essas despesas devem ser abrangidas, pelo que se propõe eliminar o 
parágrafo 6.
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Alteração 393
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As despesas relacionadas com a compra 
de terrenos não são um custo elegível.

6. As despesas relacionadas com a compra 
de terrenos não são um custo elegível, 
excetuando os projetos abrangidos por 
montantes transferidos do Fundo de 
Coesão e para a conclusão de 10 metros 
de linha férrea (margem de segurança).

Or. en

Alteração 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As despesas relacionadas com a compra 
de terrenos não são um custo elegível.

6. As despesas relacionadas com a compra 
de terrenos são um custo elegível.

Or. en

Alteração 395
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As despesas relacionadas com as 
expropriações de terrenos para a 
execução de um projeto prioritário são 
consideradas custos elegíveis.
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Or. es

Alteração 396
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O IVA não é um custo elegível. 7. O IVA pode ser um custo elegível.

Or. en

Alteração 397
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O IVA não é um custo elegível. 7. O IVA não é um custo elegível, a menos 
que não possa ser recuperado pelo 
beneficiário final ao abrigo da legislação 
nacional que rege o IVA.

Or. en

Alteração 398
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O IVA não é um custo elegível. 7. O IVA não reembolsável é um custo 
elegível.

Or. en
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Alteração 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O IVA não é um custo elegível. 7. O IVA é um custo elegível.

Or. en

Alteração 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O IVA não é um custo elegível. 7. O IVA não reembolsável é um custo 
elegível.

Or. en

Alteração 401
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Todos os pedidos de subvenções, bem 
como a documentação e a avaliação da 
Comissão Europeia, estão à disposição do 
Parlamento Europeu com total 
transparência.

Or. es
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Alteração 402
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As propostas podem ser apresentadas 
por um ou vários Estados-Membros, 
organizações internacionais, empresas 
comuns, ou empresas ou entidades públicas 
ou privadas estabelecidas em 
Estados-Membros.

1. As propostas podem ser apresentadas 
por um ou vários Estados-Membros, 
organizações internacionais, empresas 
comuns, autoridades regionais e locais, ou 
empresas ou entidades públicas ou privadas 
estabelecidas em Estados-Membros.

Or. en

Alteração 403
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As propostas podem ser apresentadas 
por um ou vários Estados-Membros, 
organizações internacionais, empresas 
comuns, ou empresas ou entidades públicas 
ou privadas estabelecidas em 
Estados-Membros.

1. As propostas podem ser apresentadas 
por um ou vários Estados-Membros, 
autoridades regionais e locais, 
organizações internacionais, empresas 
comuns, ou empresas ou entidades públicas 
ou privadas estabelecidas em 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Em regra geral, as autoridades municipais e regionais estão melhor posicionadas para 
defender uma conectividade mais eficiente entre as infraestruturas interurbanas e os nós 
urbanos.

Alteração 404
Antonio Cancian
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses países e entidades não podem 
receber financiamento a título do presente 
regulamento, exceto se tal for 
indispensável para realizar os objetivos de 
um dado projeto de interesse comum.

Esses países e entidades não podem 
receber financiamento a título do presente 
regulamento, exceto se tal for 
indispensável para realizar os objetivos de 
um dado projeto de interesse comum. Em 
particular, a Comissão deve criar, 
relativamente aos projetos de 
desenvolvimento de autoestradas do mar, 
condições favoráveis ao desenvolvimento 
desses projetos com países terceiros na 
área do alargamento.

Or. it

Justificação

A execução de projetos de desenvolvimento de autoestradas do mar com países terceiros é 
fundamental na zona do Mediterrâneo. No que diz respeito aos países da área de pré-adesão, 
os instrumentos que conjugam os fundos CEF e os recursos do IPA devem ser utilizados por 
forma a favorecer o processo de integração económica desses territórios.

Alteração 405
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses países e entidades não podem 
receber financiamento a título do presente 
regulamento, exceto se tal for 
indispensável para realizar os objetivos de 
um dado projeto de interesse comum.

Esses países e entidades não podem 
receber financiamento a título do presente 
regulamento, nos casos em que não 
respeitem o interesse comum em matéria 
de desenvolvimento sustentável, a 
legislação ambiental da UE conforme 
indicado no artigo 42.º do regulamento 
RTE-T e a sua aplicação transfronteiriça 
no caso de projetos transfronteiriços.

Or. en
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Alteração 406
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Todos os pedidos de subvenções devem 
ser acompanhados do acordo dos 
Estados-Membros abrangidos pela ação, 
exceto no domínio das telecomunicações e 
no dos transportes no que respeita à
gestão do tráfego aéreo.

5. Todos os pedidos de subvenções devem 
ser acompanhados do acordo dos 
Estados-Membros abrangidos pela ação, 
exceto no domínio das telecomunicações.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem continuar a ser consultados com respeito à gestão do tráfego 
aéreo.

Alteração 407
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os programas de trabalho plurianuais e 
anuais podem prever regras específicas 
adicionais relativas à apresentação de 
propostas.

Suprimido

Or. en

Alteração 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6–A. As propostas de projetos devem ser 
fundamentadas com argumentos 
socioeconómicos para beneficiarem de 
financiamento, incluindo uma análise 
custos-benefícios.

Or. en

Justificação

As avaliações socioeconómicas e as análises custos-benefícios são necessárias a fim de 
demonstrar, num processo de concurso, qual o projeto mais apropriado para financiamento, 
que proporciona o melhor valor acrescentado europeu e está mais apto a cumprir os 
objetivos do Mecanismo Interligar a Europa.

Alteração 409
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Exceto nos casos referidos no artigo 
XXX do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro], as propostas são selecionadas 
através de convites à apresentação de 
propostas baseados nos programas de 
trabalho referidos no artigo 17.º.

1. Exceto nos casos referidos no artigo 
XXX do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro], as propostas são selecionadas 
através de convites à apresentação de 
propostas baseados nos critérios propostos 
pela Comissão através de atos de 
execução em conformidade com o artigo 
24.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 410
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b–A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b–A) (iii) inovação tecnológica: ações 
que digam respeito à descarbonização dos 
transportes, incluindo infraestruturas 
para sistemas de propulsão alternativos; o 
montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 50 % dos custos 
elegíveis.

Or. en

Alteração 411
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) no caso das ferrovias e vias navegáveis 
interiores, e no caso das redes rodoviárias 
para os Estados-Membros em cujo 
território não exista rede ferroviária, ou 
um Estado-Membro com uma rede 
isolada tal como definida no 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], o montante 
da ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; a 
taxa de financiamento pode ser aumentada 
para 30 % para as ações que visem resolver 
estrangulamentos; a taxa de financiamento 
pode ser aumentada para 40 % para as 
ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços;

Or. en

Alteração 412
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços, incluindo portos e 
acessos terrestres;

Or. en

Alteração 413
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) ferrovias, rodovias e vias navegáveis 
interiores: o montante da ajuda financeira 
da União não pode ultrapassar 20 % dos 
custos elegíveis; a taxa de financiamento 
pode ser aumentada para 30 % para as 
ações que visem resolver 
estrangulamentos; a taxa de financiamento 
pode ser aumentada para 40 % para as 
ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços;

Or. en

Alteração 414
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) ferrovias, vias navegáveis interiores e 
autoestradas marítimas: o montante da 
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; a 
taxa de financiamento pode ser aumentada 
para 30 % para as ações que visem resolver 
estrangulamentos; a taxa de financiamento 
pode ser aumentada para 40 % para as 
ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços;

Or. pt

Alteração 415
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
50 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

Or. en

Justificação

A falta de troços transfronteiriços constitui o principal obstáculo a um espaço europeu de 
transporte unificado e contínuo.

Alteração 416
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos e reduzir 
o ruído produzido pelo transporte 
ferroviário de mercadorias através da 
adaptação do material circulante 
existente; a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 40 % para as ações que 
digam respeito a troços transfronteiriços;

Or. en

Justificação

A melhoria da sustentabilidade do transporte ferroviário de mercadorias através da redução 
do ruído existente gerado por material circulante inadequado é um fator determinante para 
aumentar a quota de mercado dos caminhos-de-ferro e reforçar uma economia baseada em 
transportes hipocarbónicos conforme estabelecido no Livro Branco dos Transportes de 2011.

Alteração 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) no caso das ferrovias e vias navegáveis 
interiores, e no caso das redes rodoviária 
para os Estados-Membros em cujo 
território não exista rede ferroviária, ou 
um Estado-Membro com uma rede 
isolada tal como definida no artigo 3.º, 
alínea q-Q) do Regulamento (UE) 
n.º XXX/2012 [Orientações para a RTE-
T] e sem transporte ferroviário de 
mercadorias de longa distância, o 
montante da ajuda financeira da União não 



AM\912706PT.doc 45/133 PE496.338v01-00

PT

pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada até 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada até
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços e ações que visem 
melhorar a interoperabilidade ferroviária;

Or. en

Justificação

Esta alteração permite a disponibilização de financiamento pelo CEF para a rede rodoviária 
da Irlanda do Norte, assegurando assim a não exclusão deste país do financiamento no 
âmbito do CEF em virtude de não possuir uma rede ferroviária de mercadorias. Em virtude 
das distâncias relativamente curtas que separam os nossos portos da generalidade da 
população da Irlanda do Norte, os caminhos-de-ferro não constituem uma alternativa 
economicamente viável ao transporte rodoviário de mercadorias.  A procura de transporte 
ferroviário de mercadorias teria de ser essencialmente autossuficiente e de longo prazo para 
justificar o investimento.

Alteração 418
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento para caminhos-de-ferro
pode ser aumentada para 85 % para as 
ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços que tenham sido 
abandonados ou cortados desde a 
Segunda Guerra Mundial. Para as ações 
destinadas a assegurar e melhorar as 
ligações ferroviárias às zonas e complexos 
industriais, o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar
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50 %;

Or. en

Alteração 419
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis; a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) no caso das ferrovias e vias navegáveis 
interiores, e das redes rodoviárias para os 
Estados-Membros em cujo território não 
exista rede ferroviária, ou um 
Estado-Membro com uma rede isolada tal 
como definida no artigo 3.º, alínea qQ), 
do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T] e sem 
transporte ferroviário de mercadorias de 
longa distância, 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada até 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada até
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços e ações que visem 
melhorar a interoperabilidade ferroviária;

Or. en

Alteração 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 50 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
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aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

aumentada para 60 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
70 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços. a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
80 % para as ações que visem melhorar a 
interoperabilidade ferroviária;

Or. en

Alteração 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) ferrovias: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
30 % para as ações que visem resolver 
estrangulamentos; a taxa de financiamento 
pode ser aumentada para 40 % para as 
ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços e ações que visem 
melhorar a interoperabilidade ferroviária;

Or. en

Justificação

No que se refere às taxas de cofinanciamento para obras, as vias navegáveis interiores não 
devem ser abordadas da mesma forma que as ferrovias. Com efeito, tendo em conta que as 
necessidades das vias navegáveis interiores são consideradas menos importantes do que as 
do setor ferroviário, em termos de financiamento público, é possível aumentar ligeiramente 
as taxas de cofinanciamento que lhes estão destinadas. A interoperabilidade é essencial para 
o funcionamento adequado do mercado interno, especialmente no setor ferroviário. Por 
conseguinte, é necessário definir uma taxa de cofinanciamento incentivadora para ações a 
favor da interoperabilidade.
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Alteração 422
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) ferrovias, vias navegáveis interiores e 
autoestradas do mar: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
30 % dos custos elegíveis; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que visem resolver 
estrangulamentos; a taxa de financiamento 
pode ser aumentada para 50 % para as 
ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços;

Or. en

Alteração 423
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis; 
a taxa de financiamento pode ser 
aumentada para 30 % para as ações que 
visem resolver estrangulamentos; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
40 % para as ações que digam respeito a 
troços transfronteiriços;

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores, 
bem como estradas: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis; a taxa de 
financiamento pode ser aumentada para 
30 % para as ações que visem resolver 
estrangulamentos; a taxa de financiamento 
pode ser aumentada para 40 % para as 
ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços;

Or. de

Justificação

Em futuros alargamentos, os diversos modos de transporte devem ter um efeito multimodal e 
não devem ser vistos como concorrentes, mas sim como modos que se complementam, de 
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acordo com os respetivos pontos fortes. A fim de garantir uma abordagem multimodal, devem 
igualmente ser previstos fundos da UE para a construção de estradas.

Alteração 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i–A) vias navegáveis interiores: o 
montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 30 % dos custos 
elegíveis; a taxa de financiamento pode 
ser aumentada para 40 % para as ações 
que visem resolver estrangulamentos e 
ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços;

Or. en

Justificação

No que se refere às taxas de cofinanciamento para obras, as vias navegáveis interiores não 
devem ser abordadas da mesma forma que as ferrovias. Com efeito, tendo em conta que as 
necessidades das vias navegáveis interiores são consideradas menos importantes do que as 
do setor ferroviário, em termos de financiamento público, é possível aumentar ligeiramente 
as taxas de cofinanciamento que lhes estão destinadas.

Alteração 425
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais, medidas de apoio para novas 
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financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

tecnologias e inovações para todos os 
modos de transporte, assim como as ações 
que apoiem novas tecnologias e inovação 
para todos os modos de transporte: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

Or. ro

Alteração 426
Michael Gahler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, bem como o
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis. Ações 
destinadas a reduzir o ruído produzido 
pelo transporte ferroviário de mercadorias 
através da adaptação do material circulante 
existente: o montante da ajuda financeira 
da União não pode ultrapassar 25 % dos 
custos elegíveis.

Or. de

Alteração 427
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações de apoio às 
novas tecnologias que promovam a 
inovação sustentável de todos os modos de 
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material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

transporte, ações destinadas a reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos marítimos e de 
navegação interior, e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Justificação

Os projetos que tenham por objetivo reduzir os efeitos externos dos transportes de uma forma 
inovadora devem abranger todos os modos de transporte desde que fique comprovado um 
valor acrescentado europeu.

Alteração 428
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte 
ferroviário de mercadorias através da 
adaptação do material circulante 
existente, assim como o desenvolvimento 
de portos e plataformas multimodais: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis;

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos interiores, portos marítimos e 
aeroportos, ações para o desenvolvimento 
de novas tecnologias que conduzem a 
transportes sustentáveis e à redução dos 
custos externos de todos os meios de 
transporte, assim como o desenvolvimento 
de portos e plataformas multimodais: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis;

Or. nl

Alteração 429
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte 
ferroviário de mercadorias através da 
adaptação do material circulante 
existente, assim como o desenvolvimento 
de portos e plataformas multimodais: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos, assim como o desenvolvimento de 
portos e plataformas multimodais: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte 
ferroviário de mercadorias através da 
adaptação do material circulante 
existente, assim como o desenvolvimento 
de portos e plataformas multimodais: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) ligações dos transportes terrestres a ii) ligações dos transportes terrestres a 
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portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte 
ferroviário de mercadorias através da 
adaptação do material circulante 
existente, assim como o desenvolvimento 
de portos e plataformas multimodais: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

portos (incluindo ligações rodoviárias, 
ferroviárias e por vias navegáveis 
interiores), desenvolvimento de 
autoestradas do mar, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
30 % dos custos elegíveis.

Or. en

Justificação

Os portos marítimos são um dos principais pilares do novo quadro da RTE-T. As ligações dos 
transportes terrestres a esses portos (incluindo rodovias, ferrovias e vias navegáveis 
interiores) devem ter direito a beneficiar de determinados montantes de financiamento 
europeu. As ligações rodoviárias não devem ser ignoradas, já que são essenciais em matéria 
de conectividade.

Alteração 432
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte 
ferroviário de mercadorias através da 
adaptação do material circulante 
existente, assim como o desenvolvimento 
de portos e plataformas multimodais: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, desenvolvimento de 
portos e plataformas multimodais: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Justificação

A alteração está consentânea com a elegibilidade até 30 % do equipamento para adaptação 
do material circulante existente.
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Alteração 433
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos, ações para reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e terminais 
rodoferroviários: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Justificação

O cofinanciamento pela RTE-T deve apoiar apenas o desenvolvimento dos modos de 
transporte mais sustentáveis.

Alteração 434
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
30 % dos custos elegíveis.

Or. en
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Alteração 435
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

(ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através de medidas ao 
nível das infraestruturas e da adaptação 
do material circulante existente, assim 
como o desenvolvimento de portos 
marítimos e interiores e de plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

Or. de

Justificação

A redução do ruído produzido pelo transporte ferroviário promove a aceitação por parte dos 
cidadãos, o que, por sua vez, é fundamental para a concretização efetiva da rede 
transeuropeia de transportes. Esta alteração deve ser vista em ligação com a alteração 2.

Alteração 436
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–A) atenuar a exposição das zonas 
urbanas aos efeitos negativos do trânsito 
de transportes rodoviários e ferroviários.

Or. en

Alteração 437
Tanja Fajon
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–A) para ações de apoio aos troços 
rodoviários transfronteiriços, 30 % dos 
custos elegíveis;

Or. en

Justificação

O cofinanciamento restrito das infraestruturas rodoviárias está em consonância com a 
política de transportes da UE (ao nível do funcionamento do mercado interno) e, como tal, 
deve ser promovido. Em particular, os troços transfronteiriços são, em regra geral, alvo de 
subfinanciamento apesar de representarem, muitas vezes, pontos de estrangulamento. Um 
reforço do cofinanciamento proporcionará o incentivo adequado para que esses troços 
passem a ser encarados como uma questão prioritária.

Alteração 438
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) para ações de apoio aos troços 
rodoviários transfronteiriços, até 30 % 
dos custos elegíveis;

Or. sl

Justificação

Determinados cofinanciamentos de infraestruturas rodoviárias estão em conformidade com a 
política de transportes da UE (funcionamento do mercado interno). Muitas vezes, são 
principalmente os fundos dos troços rodoviários transfronteiriços que faltam, apesar de, em 
muitos casos, ser precisamente onde ocorre o estrangulamento. O aumento do 
cofinanciamento irá proporcionar um forte incentivo à modernização e à atualização desses 
troços rodoviários.
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Alteração 439
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–A) para ações de apoio aos troços 
rodoviários transfronteiriços, 10 % dos 
custos elegíveis;

Or. en

Alteração 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–A) para ações de apoio aos troços 
rodoviários transfronteiriços, 10 % dos 
custos elegíveis;

Or. en

Justificação

Esta alteração permite a disponibilização de financiamento pelo CEF para troços 
rodoviários transfronteiriços da rede rodoviária RTE-T. A Irlanda do Norte é a única parte 
do RU que possui uma fronteira terrestre com outro Estado-Membro. O desenvolvimento de 
troços rodoviários transfronteiriços na Irlanda do Norte representará um valor acrescentado 
no quadro da UE por via do melhoramento do acesso ao mercado interno entre dois 
Estados-Membros.

Alteração 441
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(ii–A) as taxas de cofinanciamento para 
ações que tenham por objetivo assegurar 
o livre acesso às infraestruturas de 
transporte para passageiros com 
deficiência e com mobilidade reduzida, 
tais como passageiros em cadeiras de 
rodas, com carrinhos de bebé, bicicletas e 
bagagem pesada, podem ser aumentadas 
até um máximo de 20 pontos percentuais;

Or. en

Alteração 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii–A) ações destinadas a prevenir o ruído 
e a atenuar o seu impacto causado pelo 
transporte ferroviário através da 
adaptação do material circulante 
existente, assim como a melhoria das 
condições de segurança nas passagens de 
nível ou a sua substituição por pontes ou 
passagens subterrâneas: o montante da 
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Justificação

A fim de cumprir os objetivos da UE relativamente à diminuição de emissões sonoras por 
parte de transportes de mercadorias, deve ser dada especial atenção às medidas para 
infraestruturas e material circulante que visam a prevenção e a redução de ruído. Os 
relatores consideram que é especialmente importante ter em conta o impacto do ruído 
causado pelo transporte ferroviário em regiões de forte densidade populacional.
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Alteração 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–A) ações que apoiem as novas 
tecnologias e a inovação para todos os 
modos de transporte, incluindo 
infraestruturas para tecnologias e 
combustíveis alternativos: o montante da 
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–A) ações de apoio às novas tecnologias 
e à inovação que promovam a 
descarbonização de qualquer modo de 
transporte: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
50 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 445
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(ii–A) a fim de evitar distorções da 
concorrência do transporte rodoviário em 
detrimento do transporte ferroviário, as 
ações para reduzir o ruído produzido pelo 
transporte ferroviário de mercadorias 
através da adaptação do material 
circulante existente pode beneficiar da 
ajuda financeira da União até 30 % dos 
custos elegíveis.

Or. en

Alteração 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A)( iii) ações que viabilizem a 
descarbonização de todos os modos de 
transporte através da transição para 
tecnologias inovadoras de transporte 
hipocarbónicas e eficientes do ponto de 
vista energético, assim como a introdução 
de sistemas de propulsão alternativos e a 
implantação de infraestruturas de apoio 
adequadas para possibilitar esta 
transição; o montante da ajuda financeira 
da União não pode ultrapassar 20 % dos 
custos elegíveis; se necessário, a taxa de 
financiamento poderá ser aumentada 
para ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços e de interesse comum 
para a UE;

Or. en

Justificação

Ainda que explicitamente elegível e apesar de ser considerada uma prioridade no quadro da 
RTE-T e do CEF, não será possível atribuir quaisquer subvenções à introdução de 
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infraestruturas de combustíveis alternativos se estas infraestruturas não fizerem parte da 
proposta atual do CEF.

Alteração 447
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) ações que apoiem as novas 
tecnologias e a inovação para todos os 
modos de transporte que contribuem para 
a redução das emissões de gases com 
efeito estufa: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis;

Or. de

Justificação

As novas tecnologias e as inovações enfrentam, muitas vezes, mais obstáculos de acesso ao 
mercado do que as tecnologias já implantadas e, por conseguinte, os custos das ações de 
apoio devem também ser elegíveis.

Alteração 448
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii–B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–B) ligações dos transportes terrestres a 
aeroportos e ações para reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente: o montante 
da ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

Or. en
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Alteração 449
Jelko Kacin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b–A) para ações de apoio aos troços 
rodoviários transfronteiriços, 30 % dos 
custos elegíveis;

Or. en

Alteração 450
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c–A) projetos rodoviários que visem 
eliminar estrangulamentos na RTE-T; a 
ajuda financeira não pode ultrapassar 
10 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 451
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c–A) no que respeita às subvenções para 
a compra de locomotivas novas em 
articulação com um prémio de 
desmantelamento para:
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(i) locomotivas diesel ou híbridas, caso 
haja uma redução notória das emissões 
por comparação à locomotiva diesel ou 
híbrida desmantelada; a taxa de 
financiamento não pode ultrapassar 20 % 
dos custos elegíveis da locomotiva nova;
(ii) locomotivas elétricas, caso haja uma 
intensificação notória das operações 
transfronteiriças por comparação à 
locomotiva desmantelada; a taxa de 
financiamento não pode ultrapassar 20 % 
dos custos elegíveis da locomotiva nova.

Or. en

Justificação

Um prémio de desmantelamento aplicável às locomotivas (à semelhança do que já foi 
instituído na indústria automóvel em alguns Estados-Membros da UE-27) contribui 
efetivamente para melhorar o impacto ecológico do modo de transporte ferroviário, além de 
intensificar um tráfego transfronteiriço contínuo por meio de locomotivas interoperáveis.

Alteração 452
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sistema Europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS): o montante da 
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 50 % dos custos elegíveis;

Suprimido

Or. de

Alteração 453
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) Sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS): o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
50 % dos custos elegíveis;

(i) Sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS) e serviços de 
informação fluvial (SIF): o montante da 
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 50 % dos custos elegíveis;

Or. ro

Alteração 454
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS): o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
50 % dos custos elegíveis;

(i) Sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS), incluindo 
equipamentos de terra e equipamentos de 
bordo: o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 50 % dos 
custos elegíveis;

Or. en

Justificação

Clarificação necessária.

Alteração 455
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS): o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
50 % dos custos elegíveis;

(i) Sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS) e ações destinadas a 
reduzir, na origem, o ruído produzido pelo 
transporte ferroviário de mercadorias 
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através da adaptação do material 
circulante existente: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
50 % dos custos elegíveis;

Or. en

Justificação

A fim de garantir a aceitação do transporte ferroviário de mercadorias no seio da população, 
incentivar a interoperabilidade de comboios de baixo ruído e poupar recursos financeiros 
evitando medidas de atenuação do ruído mais onerosas nas infraestruturas, a UE deve criar 
incentivos à adaptação do material circulante existente.

Alteração 456
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS): o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
50 % dos custos elegíveis;

(i) Sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS) e Sistemas de 
informação fluvial: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
50 % dos custos elegíveis;

Or. en

Alteração 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i–A) ações de apoio ao desenvolvimento 
de autoestradas do mar: o montante da 
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 30 % dos custos elegíveis;

Or. en
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Alteração 458
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias, parques de 
estacionamento seguros na rede rodoviária 
principal e ações de apoio ao 
desenvolvimento das autoestradas do mar: 
o montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis.

(ii) sistemas de gestão do tráfego, distintos 
do ERTMS, serviços de transporte de 
mercadorias, parques de estacionamento 
seguros na rede rodoviária principal e 
ações de apoio ao desenvolvimento das 
autoestradas do mar: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 459
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias, parques de 
estacionamento seguros na rede 
rodoviária principal e ações de apoio ao 
desenvolvimento das autoestradas do mar: 
o montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis.

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias e ações de 
apoio ao desenvolvimento das autoestradas 
do mar: o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 20 % dos 
custos elegíveis.

Or. en

Alteração 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias, parques de 
estacionamento seguros na rede rodoviária 
principal e ações de apoio ao 
desenvolvimento das autoestradas do mar: 
o montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis.

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias, parques de 
estacionamento seguros na rede rodoviária 
principal: o montante da ajuda financeira 
da União não pode ultrapassar 20 % dos 
custos elegíveis.

Or. en

Alteração 461
Christine De Veyrac

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias, parques de 
estacionamento seguros na rede rodoviária 
principal e ações de apoio ao 
desenvolvimento das autoestradas do mar: 
o montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis.

(ii) sistemas de gestão do tráfego 
rodoviário (ITS), serviços de transporte de 
mercadorias, parques de estacionamento 
seguros na rede rodoviária principal, ações 
de apoio ao desenvolvimento das 
autoestradas do mar e execução do 
SESAR: o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 20 % dos 
custos elegíveis.

Or. fr

Justificação

Os intervenientes encontram-se frequentemente em posição desigual quando pretendem obter 
financiamentos do mercado. Neste sentido, é necessário que a assistência financeira pública 
possa intervir em favor da execução do SESAR como um todo, e não apenas das componentes 
terrestres.
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Alteração 462
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias, parques de 
estacionamento seguros na rede rodoviária 
principal e ações de apoio ao 
desenvolvimento das autoestradas do mar: 
o montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis.

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte combinado, parques de 
estacionamento seguros na rede rodoviária 
principal e ações de apoio ao 
desenvolvimento das autoestradas do mar: 
o montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis.

Or. en

Justificação

O cofinanciamento ao abrigo da RTE-T deve apoiar apenas o desenvolvimento dos modos de 
transporte mais sustentáveis.

Alteração 463
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias, parques de 
estacionamento seguros na rede rodoviária 
principal e ações de apoio ao 
desenvolvimento das autoestradas do mar: 
o montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis.

(ii) sistemas de gestão do tráfego 
rodoviário (ITS), serviços de transporte de 
mercadorias e parques de estacionamento 
seguros na rede rodoviária principal: o 
montante da ajuda financeira da União não 
pode ultrapassar 20 % dos custos elegíveis.

Or. en
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Alteração 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias, parques de 
estacionamento seguros na rede rodoviária 
principal e ações de apoio ao 
desenvolvimento das autoestradas do mar: 
o montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis.

(ii) sistemas de gestão do tráfego, 
incluindo a aplicação de componentes 
terrestres e de bordo dos programas RIS, 
VTMIS e SESAR, serviços de transporte 
de mercadorias, parques de estacionamento 
seguros na rede rodoviária principal e 
ações de apoio ao desenvolvimento das 
autoestradas do mar: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
30 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 465
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sistemas de gestão do tráfego, serviços 
de transporte de mercadorias, parques de 
estacionamento seguros na rede rodoviária 
principal e ações de apoio ao 
desenvolvimento das autoestradas do mar: 
o montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 20 % dos custos 
elegíveis.

(ii) sistemas de gestão logística e do 
tráfego, plataformas de transporte 
multimodais, serviços de transporte de 
mercadorias, parques de estacionamento 
seguros na rede rodoviária principal e 
ações de apoio ao desenvolvimento das 
autoestradas do mar: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 466
Antonio Cancian
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–A) ações de apoio ao desenvolvimento 
de autoestradas do mar: o montante da
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 30 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–A) ações que apoiem as novas 
tecnologias e a inovação para todos os 
modos de transporte: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20 % dos custos elegíveis.

Or. en

Alteração 468
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii–B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–B) ações de apoio à implementação 
dos componentes do programa SESAR: o 
montante da ajuda financeira da União 
não pode ultrapassar 30 % dos custos 
elegíveis.

Or. en
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Alteração 469
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 50 % do custo 
elegível dos estudos e/ou trabalhos;

(a) o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 50 % do custo 
elegível dos estudos e 30 % do custo 
elegível dos trabalhos;

Or. en

Justificação

Deve ser aplicada a mesma distinção que a prevista no setor dos transportes.

Alteração 470
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 50 % do custo 
elegível dos estudos e/ou trabalhos;

(a) no que respeita às subvenções para 
estudos, o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 50 % dos 
custos elegíveis;

Or. en

Alteração 471
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 50 % do custo 
elegível dos estudos e/ou obras;

(a) o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 50 % do custo 
elegível dos estudos e/ou das obras;

Or. pt

Alteração 472
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) as taxas de cofinanciamento podem ser 
aumentadas para um máximo de 80 % para 
as ações que se baseiem nos elementos de 
prova referidos no artigo 15.º, n.º 2, alínea 
a), do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas transeuropeias], garantam um 
grau elevado de segurança do 
aprovisionamento à escala regional ou da 
União, reforcem a solidariedade da União 
ou proponham soluções altamente 
inovadoras.

(b) as taxas de cofinanciamento podem ser 
aumentadas para um máximo de 50 % para 
as ações que se baseiem nos elementos de 
prova referidos no artigo 15.º, n.º 2, alínea 
a), do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas transeuropeias], garantam um 
grau elevado de segurança do 
aprovisionamento à escala regional ou da 
União, reforcem a solidariedade da União, 
apoiem o desenvolvimento sustentável e a 
implantação de instalações de 
aprovisionamento energético a partir de 
fontes renováveis ou proponham soluções 
altamente inovadoras.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento sustentável de fontes de energia renováveis deve estar em pé de igualdade 
com um grau elevado de segurança do aprovisionamento.

Alteração 473
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) as taxas de cofinanciamento podem 
ser aumentadas para um máximo de 80 % 
para as ações que se baseiem nos 
elementos de prova referidos no artigo 
15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias], 
garantam um grau elevado de segurança 
do aprovisionamento à escala regional ou 
da União, reforcem a solidariedade da 
União ou proponham soluções altamente 
inovadoras.

(b) no que respeita às subvenções para 
trabalhos, não há lugar a qualquer ajuda 
financeira da União exceto para:

– projetos de interesse comum que se 
enquadrem nas categorias enunciadas no 
ponto, 1, alíneas a) a d) e no ponto 2 do 
anexo II do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para as 
infraestruturas energéticas] em Chipre, 
Malta e nos Estados Bálticos; e
– projetos relativos à eficiência 
energética, energias renováveis e redes 
elétricas inteligentes (ao nível da 
transmissão e da distribuição).
As taxas de cofinanciamento da União 
para os projetos descritos podem ser 
aumentadas para um máximo de 80 % dos 
custos elegíveis do projeto.

Or. en

Alteração 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) as taxas de cofinanciamento podem ser 
aumentadas para um máximo de 80 %

(b) as taxas de cofinanciamento podem ser 
aumentadas até 70 % para as ações que se 
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para as ações que se baseiem nos 
elementos de prova referidos no artigo 15.º, 
n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 
XXXX/2012 [Orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias], 
garantam um grau elevado de segurança do 
aprovisionamento à escala regional ou da 
União, reforcem a solidariedade da União
ou proponham soluções altamente 
inovadoras.

baseiem nos elementos de prova referidos 
no artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas transeuropeias], garantam um 
grau elevado de segurança do 
aprovisionamento à escala regional ou da 
União, contribuam para as metas de 
desenvolvimento sustentável ou 
proponham soluções altamente inovadoras.

Or. pt

Alteração 475
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) ações no domínio das redes de banda 
larga: o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 50 % dos 
custos elegíveis;

(a) ações no domínio das redes de banda 
larga: o montante da ajuda financeira da 
União deve ser proporcional e razoável em 
relação ao período de exclusividade 
concedido ao coinvestidor privado em 
matéria de exploração e prestação de 
serviços através da rede; de um modo 
geral, o peering e a desagregação do 
lacete local devem ser sempre obrigatórios 
a partir do termo da construção da rede 
quando a ajuda financeira da União ou 
de outro financiamento público 
ultrapassar 50 % dos custos elegíveis do 
projeto;

Or. en

Alteração 476
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 
um máximo de 10 pontos percentuais para 
as ações que apresentem sinergias 
intersetoriais, cumpram objetivos de 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas, reforcem a resistência aos 
choques climáticos ou reduzam as 
emissões de gases com efeito de estufa. 
Este aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 
um máximo de 10 pontos percentuais para 
as ações que apresentem sinergias 
intersetoriais, cumpram objetivos de 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas, reforcem a resistência aos 
choques climáticos, reduzam as emissões 
de gases com efeito de estufa ou, no caso 
da banda larga, abranjam projetos de 
banda larga em zonas rurais. Este 
aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

Or. en

Alteração 477
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 
um máximo de 10 pontos percentuais para 
as ações que apresentem sinergias 
intersetoriais, cumpram objetivos de 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas, reforcem a resistência aos 
choques climáticos ou reduzam as 
emissões de gases com efeito de estufa. 
Este aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 
um máximo de 10 pontos percentuais para 
as ações que apresentem sinergias 
intersetoriais, cumpram objetivos de 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas, reforcem a resistência aos 
choques climáticos ou reduzam as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
no caso de investimentos em áreas com 
desvantagens naturais, nomeadamente as 
Regiões Ultraperiféricas, de acordo com o 
artigo 349.º e 355.º TFUE. Este aumento 
não se aplica às taxas de cofinanciamento 
referidas no artigo 11.º.

Or. pt
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Justificação

Uma vez selecionado um projeto de interesse comum nas Regiões Ultraperiféricas, estas 
pelas suas características consagradas nos artigos 355.º e 349.º da TFUE, devem beneficiar 
desta taxa aumentada.

Alteração 478
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 
um máximo de 10 pontos percentuais para 
as ações que apresentem sinergias 
intersetoriais, cumpram objetivos de 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas, reforcem a resistência aos 
choques climáticos ou reduzam as 
emissões de gases com efeito de estufa. 
Este aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 
um máximo de 10 pontos percentuais para 
as ações que apresentem sinergias 
intersetoriais, patenteiem um contributo 
mensurável para os objetivos de atenuação 
dos efeitos das alterações climáticas e
reforcem a resistência aos choques 
climáticos, ou reduzam as emissões de 
gases com efeito de estufa por comparação 
aos níveis de 1990. A Comissão deve, até 1 
de agosto de 2013, desenvolver uma 
metodologia para a avaliação e os 
critérios de elegibilidade referente a este 
aumento das taxas de cofinanciamento. 
Este aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

Or. en

Alteração 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 
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um máximo de 10 pontos percentuais para 
as ações que apresentem sinergias 
intersetoriais, cumpram objetivos de 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas, reforcem a resistência aos 
choques climáticos ou reduzam as 
emissões de gases com efeito de estufa. 
Este aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

um máximo de 10 pontos percentuais em 
relação às percentagens previstas nos 
n.ºs 2 a 4 para as seguintes ações:

Or. en

Alteração 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 
um máximo de 10 pontos percentuais para 
as ações que apresentem sinergias 
intersetoriais, cumpram objetivos de 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas, reforcem a resistência aos 
choques climáticos ou reduzam as 
emissões de gases com efeito de estufa. 
Este aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

5. As taxas de cofinanciamento podem ser 
aumentadas até um máximo de 10 pontos 
percentuais em relação às percentagens 
previstas nos n.os 2 a 4 do presente artigo 
para as seguintes ações:

a) Todas as ações que apresentem 
sinergias entre, pelo menos, dois dos 
setores abrangidos pelo Mecanismo 
Interligar a Europa (transportes, energias 
e telecomunicações); o montante da ajuda 
financeira da UE é proveniente das 
dotações setoriais previstas no artigo 5, n.º 
1, proporcionalmente ao peso que cada 
um dos setores tem sobre a ação;
b) Qualquer ação que contribua para 
cumprir objetivos de atenuação dos efeitos 
das alterações climáticas, reforce a 
resistência aos choques climáticos ou 
reduza as emissões de gases com efeito de 
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estufa.
Este aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

Or. it

Alteração 481
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão propõe, no âmbito dos 
programas plurianuais e anuais visados 
no artigo 17.º do presente regulamento, os 
critérios para a concessão de taxas de 
cofinanciamento estabelecidas pelo 
presente artigo.

Or. pt

Alteração 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5–A. Qualquer ação que vise melhorar a 
acessibilidade das infraestruturas de 
transporte para os idosos, as pessoas com 
mobilidade reduzida e os passageiros com 
deficiência.

Or. en

Alteração 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O montante da ajuda financeira a 
conceder às ações selecionadas será
modulado com base na análise custos-
benefícios de cada projeto, na 
disponibilidade de recursos orçamentais e 
na necessidade de maximizar o efeito de 
alavanca do financiamento da UE.

6. O montante da ajuda financeira a 
conceder às ações selecionadas poderá ser
modulado com base na análise custos-
benefícios de cada projeto, na 
disponibilidade de recursos orçamentais e 
na necessidade de maximizar o efeito de 
alavanca do financiamento da UE.

Or. en

Alteração 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11 Suprimido
Convites específicos para fundos 
transferidos do Fundo de Coesão no 
domínio dos transportes
1. No que respeita aos 10 000 milhões de 
EUR transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento por este 
fundo, serão lançados convites à 
apresentação de propostas específicos 
para projetos de implantação da rede 
principal exclusivamente nos 
Estados-Membros elegíveis para 
financiamento pelo Fundo da Coesão.
2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, é dada a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo 
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Fundo de Coesão.
3. Por derrogação ao artigo 10.º, e no que 
respeita aos 10 000 milhões de EUR 
transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento por este 
fundo, as taxas de financiamento 
máximas são as aplicáveis ao Fundo de 
Coesão referidas no artigo 22.º e no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/2012 [Regulamento que 
estabelece disposições comuns sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu, o 
Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas cobertos pelo Quadro 
Estratégico Comum e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão e 
revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006] para as seguintes ações:
(a) no que respeita às subvenções para 
estudos:
(b) no que respeita às subvenções para 
trabalhos:
(i) ferrovias e vias navegáveis interiores;
(ii) ações de apoio aos troços rodoviários;
(iii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, desenvolvimento de 
plataformas multimodais e dos portos;
(c) no que respeita às subvenções para 
sistemas e serviços de gestão do tráfego:
(i) o sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS);
(ii) sistemas de gestão do tráfego.

Or. en
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Alteração 485
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos 10 000 milhões de 
EUR transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento por este 
fundo, serão lançados convites à 
apresentação de propostas específicos para 
projetos de implantação da rede principal 
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo da 
Coesão.

1. No que respeita aos [10 000 milhões de 
EUR] transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos exclusivamente nos 
Estados-Membros elegíveis para 
financiamento por este fundo, serão 
lançados convites à apresentação de 
propostas específicos para projetos de 
implantação da rede principal 
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo da 
Coesão.

Or. en

Alteração 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos 10 000 milhões de 
EUR transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento por este 
fundo, serão lançados convites à 
apresentação de propostas específicos 
para projetos de implantação da rede 
principal exclusivamente nos
Estados-Membros elegíveis para 
financiamento pelo Fundo da Coesão.

1. No que respeita aos [10 000 milhões de 
EUR] transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento por este 
fundo, a Comissão apresentará propostas 
de dotações financeiras para os
Estados-Membros elegíveis para 
financiamento pelo Fundo da Coesão.

Or. en
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Alteração 487
Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos 10 000 milhões de 
EUR transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento por este 
fundo, serão lançados convites à 
apresentação de propostas específicos para 
projetos de implantação da rede principal 
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo da 
Coesão.

1. No que respeita aos [10 000 milhões de 
EUR] transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento por este 
fundo, serão lançados convites à 
apresentação de propostas específicos para 
projetos de implantação da rede principal 
(e, em especial, dos seus corredores)
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo da 
Coesão.

Or. en

Justificação

Atendendo ao caráter limitado dos recursos financeiros disponíveis para toda a rede 
principal e à data limite de consecução de uma rede principal até 2030, o financiamento de 
10 000 milhões de EUR transferidos do Fundo de Coesão deve ser aplicado pelos 
Estados-Membros elegíveis para os projetos de implantação de corredores da rede principal, 
dada a máxima prioridade dos mesmos.

Alteração 488
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos 10 000 milhões de 
EUR transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento por este 
fundo, serão lançados convites à 
apresentação de propostas específicos para 

1. No que respeita aos 10 000 milhões de 
EUR transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos, com base em dotações 
nacionais, nos Estados-Membros elegíveis 
para financiamento por este fundo, serão 
lançados convites à apresentação de 
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projetos de implantação da rede principal 
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo da 
Coesão.

propostas específicos para projetos de 
implantação da rede principal e global
exclusivamente nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo da 
Coesão.

Or. ro

Alteração 489
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, é dada a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão.

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos.

Or. lv

Alteração 490
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, é dada a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão.

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, os projetos são selecionados no 
respeito das dotações previstas para os 
países pelo Fundo de Coesão.
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Or. en

Alteração 491
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, é dada a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo
Fundo de Coesão.

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, é dada prioridade aos projetos 
que respeitem a transferência do Fundo de 
Coesão prevista para cada 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, é dada a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão.

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Até 31 de dezembro de 2016, a 
seleção dos projetos elegíveis para 
financiamento deve realizar-se 
respeitando as dotações previstas para os 
países pelo Fundo de Coesão. A partir de 1 
de janeiro de 2017, os recursos 
transferidos para o Mecanismo Interligar 
a Europa que não tiverem sido afetados a 
um projeto de infraestrutura de 
transportes serão disponibilizados para o 
financiamento de projetos de 
infraestruturas de transporte em todos os 
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Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão, de acordo com o regulamento 
que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa.

Or. en

Alteração 493
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, é dada a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão.

2. Na implementação dessas dotações 
financeiras, é dada a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão. Deve ser dada especial 
atenção às dificuldades com que alguns 
Estados-Membros se podem deparar em 
matéria de engenharia de projeto, bem 
como a uma distribuição geográfica 
equilibrada dos diversos projetos.

Or. en

Alteração 494
Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos. Na implementação desses 
convites, é dada a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão.

2. As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes por força do presente 
regulamento aplicam-se a esses convites 
específicos.
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Na implementação desses convites, até 31 
de dezembro de 2017, a seleção dos
projetos elegíveis para financiamento deve 
realizar-se respeitando explicitamente as 
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão.

A partir de 1 de janeiro de 2018, os 
recursos transferidos para o Mecanismo 
Interligar a Europa que não tiverem sido 
afetados a um projeto de infraestrutura de 
transportes pelos Estados-Membros em 
conformidade com as respetivas dotações 
serão disponibilizados para o 
financiamento de projetos de 
infraestruturas de transporte em todos os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão; esses projetos serão 
selecionados segundo o princípio da 
«ordem de chegada».

Or. en

Justificação

A fim de assegurar um progresso real no desenvolvimento da rede principal (e, em particular, 
dos seus corredores), cumpre manter um certo grau de concorrência entre os 
Estados-Membros também em relação à dotação de 10 000 milhões de EUR do Fundo de 
Coesão. Desde logo, as dotações devem corresponder explicitamente às dotações previstas 
para os países pelo Fundo de Coesão. Não obstante, após a avaliação intercalar, os recursos 
que não tiverem sido afetados devem ser colocados à disposição de todos os 
Estados-Membros visados pelo fundo de coesão.

Alteração 495
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Por derrogação ao artigo 10.º, e no que 
respeita aos 10 000 milhões de EUR 
transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento por este 

3. Por derrogação ao artigo 10.º, e no que 
respeita aos [10 000 milhões de EUR]
transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos exclusivamente nos 
Estados-Membros elegíveis para 
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fundo, as taxas de financiamento máximas 
são as aplicáveis ao Fundo de Coesão 
referidas no artigo 22.º e no artigo 110.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Regulamento que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas cobertos pelo 
Quadro Estratégico Comum e que 
estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e ao 
Fundo de Coesão e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006] para as seguintes 
ações:

financiamento por este fundo, as taxas de 
financiamento máximas são as aplicáveis 
ao Fundo de Coesão referidas no artigo 
22.º e no artigo 110.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Regulamento que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas cobertos pelo 
Quadro Estratégico Comum e que 
estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e ao 
Fundo de Coesão e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006] para as seguintes
ações:

Or. en

Alteração 496
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Por derrogação ao artigo 10.º, e no que 
respeita aos 10 000 milhões de EUR 
transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pos este 
fundo, as taxas de financiamento máximas 
são as aplicáveis ao Fundo de Coesão 
referidas no artigo 22.º e no artigo 110.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Regulamento que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e o Fundo Europeu para os Assuntos 

3. Por derrogação ao artigo 10.º, e no que 
respeita aos [10 000] milhões de EUR 
transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos, com base em dotações 
nacionais, nos Estados-Membros elegíveis 
para financiamento por este fundo, as taxas 
de financiamento máximas são as 
aplicáveis ao Fundo de Coesão referidas no 
artigo 22.º e no artigo 110.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Regulamento que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
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Marítimos e as Pescas cobertos pelo 
Quadro Estratégico Comum e que 
estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e ao 
Fundo de Coesão e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006] para as seguintes 
ações:

Rural e o Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas cobertos pelo 
Quadro Estratégico Comum e que 
estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e ao 
Fundo de Coesão e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006] para as seguintes
ações:

Or. ro

Alteração 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. No sentido de apoiar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão que possam deparar-se com 
dificuldades na conceção de projetos 
dotados de suficiente maturidade, 
qualidade e valor acrescentado europeu, 
deve ser dada especial atenção às ações de 
apoio ao programa no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa 
destinadas a reforçar a capacidade 
institucional e a eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos respeitantes ao desenvolvimento 
e à execução dos projetos incluídos no 
anexo 1 do presente regulamento. Para 
maximizar a absorção dos fundos 
transferidos em todos os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão, a Comissão poderá organizar 
convites adicionais.

Or. en
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Alteração 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. O montante de [10 000 milhões de 
EUR] transferido do Fundo de Coesão 
não deve ser considerado na metodologia 
de fixação de um limite máximo de [...]¹ % 
do PIB para os Estados-Membros 
elegíveis para financiamento pelo Fundo 
de Coesão.
_____________________
¹Enquanto se aguarda a conclusão de um 
acordo sobre o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020.

Or. en

Justificação

O financiamento disponibilizado pelo Fundo de Coesão no âmbito do Mecanismo Interligar a 
Europa não deve ser restringido a um limite máximo de 2,5 % do PIB (ou qualquer outro 
montante máximo que seja fixado no decorrer do acordo global relativo ao QFP). Isto é 
fundamental para evitar que todo um projeto seja intercetado e congelado simplesmente 
devido ao facto de um dos Estados-Membros participantes ter alcançado o seu limite máximo 
de absorção de fundos de coesão.

Alteração 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. O apoio do Fundo de Coesão para 
projetos de infraestruturas de transporte 
sustentáveis dotados de valor 
acrescentado europeu conforme 
enunciado no anexo do Regulamento 
...../2013/CE que institui o Mecanismo 



PE496.338v01-00 90/133 AM\912706PT.doc

PT

Interligar a Europa (CEF) deve ser 
executado em conformidade com o 
regulamento do Fundo de Coesão, bem 
como o Regulamento ...../2013/CE relativo 
às orientações da União para o 
desenvolvimento das Orientações sobre a 
Rede Transeuropeia de Transportes 
(RTE-T). 

Or. en

Alteração 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3–B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–B. A decisão referente à seleção de 
projetos cofinanciados pelo Fundo de 
Coesão e definidos no âmbito dos 
regulamentos do CEF e da RTE-T deve 
ser proposta anualmente pela Comissão e 
decidida pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho. A Comissão é responsável pela 
gestão e implementação destes projetos 
deliberados, em conformidade com o 
disposto nos regulamentos do CEF e da 
RTE-T. 

Or. en

Alteração 501
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores; (i) ferrovias e vias navegáveis interiores e 
autoestradas do mar;
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Or. pt

Alteração 502
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores; (i) rodovias, ferrovias e vias navegáveis 
interiores;

Or. en

Alteração 503
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ferrovias e vias navegáveis interiores; (i) ferrovias e vias navegáveis interiores 
sustentáveis;

Or. en

Alteração 504
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ações de apoio aos troços rodoviários 
transfronteiras;

(ii) ações de apoio aos troços rodoviários 
transfronteiras, à rede rodoviária principal 
RTE-T e, no caso dos Estados-Membros 
em cujo território não existam redes 
ferroviárias, à rede rodoviária RTE-T;
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Or. en

Alteração 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ações de apoio aos troços rodoviários 
transfronteiras;

(ii) ações de apoio aos troços ferroviários 
transfronteiras, com particular incidência 
nos troços transfronteiras que tenham 
sido abandonados ou cortados desde a 
Segunda Guerra Mundial;

Or. en

Alteração 506
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Ações de apoio ao desenvolvimento 
das Autoestradas do mar

Or. pt

Alteração 507
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, desenvolvimento de 
plataformas multimodais e dos portos;

(iii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, desenvolvimento de 
plataformas multimodais, incluindo 
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aparelhos de mudança de via 
automáticos, e dos portos;

Or. en

Alteração 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, desenvolvimento de 
plataformas multimodais e dos portos;

(iii) ligações dos transportes terrestres a 
portos, desenvolvimento de plataformas 
multimodais, de linhas de serviço 
industriais e dos portos, bem como pontos 
de interconexão, com prioridade para as 
ligações ferroviárias;

Or. en

Alteração 509
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii–A) ações de atenuação da exposição 
das zonas urbanas aos efeitos negativos 
do trânsito de transportes rodoviários e 
ferroviários.

Or. en

Alteração 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii–A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(iii–A) ações para a redução do ruído 
produzido pelo transporte ferroviário, 
nomeadamente através da adaptação do 
material circulante existente, no sentido 
de garantir a utilização viável da RTE-T, 
respeitando as exigências estabelecidas 
quanto ao nível de ruído;

Or. en

Alteração 511
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c–A) ações para a redução do ruído 
produzido pelo transporte ferroviário, 
nomeadamente através da adaptação do 
material circulante existente, no sentido 
de garantir a utilização viável da RTE-T, 
respeitando as exigências estabelecidas 
quanto ao nível de ruído;

Or. en

Alteração 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) o sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS);

(i) o sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS); os serviços de 
informação fluvial (RIS) e os sistemas de 
informação e gestão do tráfego de navios 
(VTMIS);
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Or. en

Alteração 513
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sistemas de gestão do tráfego. (ii) sistemas de gestão do tráfego, distintos 
do ERTMS.

Or. en

Alteração 514
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea c) – subalínea ii–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii–A) redução, na origem, do ruído 
produzido pelo transporte ferroviário de 
mercadorias.

Or. en

Alteração 515
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula, exceto em casos 
devidamente justificados, a ajuda 
financeira concedida para ações cuja 
execução não tenha começado no prazo de 
um ano após a data de início da ação 

1. A Comissão anula, exceto em casos 
devidamente justificados, a ajuda 
financeira concedida para ações cuja 
execução não tenha começado no prazo de 
dois anos após a data de início da ação 
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fixada nas condições de concessão da ajuda 
financeira.

fixada nas condições de concessão da ajuda 
financeira.

Or. en

Alteração 516
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) em caso de irregularidade na execução 
da ação relativamente às disposições do 
direito da União;

(a) em caso de irregularidade na execução 
da ação por parte dos beneficiários e 
executantes do projeto, relativamente às 
disposições do direito da União, 
designadamente do direito do trabalho, 
social e ambiental;

Or. fr

Alteração 517
Jean-Jacob Bicep

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) na sequência de uma avaliação do 
progresso do projeto, em particular no caso 
de importantes atrasos na execução da 
ação.

(c) na sequência de uma avaliação do 
progresso do projeto, em particular no caso 
de atrasos consideráveis e injustificados na 
execução da ação.

Or. fr

Alteração 518
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode pedir o reembolso da 
ajuda financeira concedida se, no prazo 
de dois anos após a data-limite de 
conclusão fixada nas condições de 
concessão da ajuda, a execução da ação 
que beneficia dessa ajuda não tiver sido 
concluída.

Suprimido

Or. nl

Alteração 519
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode pedir o reembolso da 
ajuda financeira concedida se, no prazo de 
dois anos após a data-limite de conclusão 
fixada nas condições de concessão da 
ajuda, a execução da ação que beneficia 
dessa ajuda não tiver sido concluída.

3. A Comissão pode pedir o reembolso da 
ajuda financeira concedida se, no prazo de 
quatro anos após a data-limite de 
conclusão fixada nas condições de 
concessão da ajuda, a execução da ação 
que beneficia dessa ajuda não tiver sido 
concluída.

Or. it

Justificação

Recomenda-se a adoção do prazo de quatro anos previsto no atual Regulamento Financeiro 
relativo às redes transeuropeias de transportes e de energia (Regulamento (CE) 
N.º 680/2007).

Alteração 520
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3–A. A Comissão pode pedir o reembolso 
da ajuda financeira concedida em caso de 
não utilização, abandono ou 
desmantelamento da infraestrutura 
cofinanciada pela UE.

Or. en

Alteração 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3–B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–B. Se uma ação registar atrasos 
superiores a um ano em comparação com 
o prazo previsto, designadamente nos 
casos em que os Estados-Membros não 
consigam garantir financiamento 
suficiente em virtude dos efeitos da crise 
financeira, a Comissão pode impor uma 
moratória e considerar a possibilidade de 
modernização das infraestruturas 
existentes como uma opção alternativa 
mais rápida;

Or. en

Alteração 522
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de tomar qualquer das decisões 
previstas nos números 1, 2 e 3, a Comissão 
examina o caso em questão e informa os 

4. Antes de tomar qualquer das decisões 
previstas nos números 1, 2 e 3, a Comissão 
examina o caso em questão e informa os 
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beneficiários em causa para que estes 
possam apresentar as suas observações 
dentro de um prazo determinado.

beneficiários em causa para que estes 
possam apresentar as suas observações 
dentro de um prazo determinado. Além 
disso, informa o Parlamento Europeu e o 
Conselho de todas as decisões tomadas no 
momento da adoção dos programas 
anuais como previsto no artigo 17.º.

Or. en

Alteração 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
A fim de garantir uma concorrência leal e 
o mais alargada possível para os projetos 
financiados por fundos do CEF, a forma 
contratual deve cumprir os objetivos e as 
condições do projeto. As cláusulas 
contratuais devem ser redigidas de modo 
que os riscos associados ao contrato 
sejam repartidos equitativamente, com 
vista a obter o preço economicamente 
mais vantajoso e a concretizar uma 
execução dos contratos mais eficiente. 
Este princípio é aplicável 
independentemente de ser utilizado um 
contrato-tipo nacional ou internacional.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros da UE há uma crescente tendência 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 contratual do respetivo adjudicatário, mas também no contexto concorrencial 
geral do país em causa, assim como no projeto em si.
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Alteração 524
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As formas contratuais devem 
cumprir e assegurar os princípios e as 
condições dos projetos que garantem uma 
concorrência leal e o mais alargada 
possível nos concursos de projetos 
cofinanciados pelos fundos do CEF.
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; este princípio deve ser 
aplicável, independentemente das normas 
nacionais ou internacionais.

Or. de

Alteração 525
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Podem ser utilizados os seguintes 
instrumentos financeiros:

3. Se tal for claramente exigido da parte 
do Estado-Membro ou entidade conforme 
referido no artigo 9.º aquando da 
apresentação da proposta de projeto, 
podem ser utilizados os seguintes 
instrumentos financeiros:

Or. en
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Justificação

Os instrumentos financeiros seguintes têm de ser indicados e incluídos explicitamente na 
proposta de quadro financeiro relativa ao projeto proposto pelo Estado-Membro ou entidade 
jurídica elegível.

Alteração 526
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. c) instrumentos financeiros 
destinados a facilitar os investimentos 
privados com vista à introdução de 
tecnologias inovadoras que representem 
um risco de investimento mais elevado.

Or. en

Alteração 527
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) empréstimos e/ou garantias facilitados 
por instrumentos de partilha de riscos, 
incluindo mecanismos de melhoria da 
qualidade das obrigações para o 
financiamento de projetos, emitidas por 
uma instituição financeira com base em 
recursos próprios com uma contribuição da 
União para o provisionamento e/ou a 
afetação de capitais;

b) empréstimos e/ou garantias facilitados 
por instrumentos de partilha de riscos, 
incluindo, entre outros, mecanismos de 
melhoria da qualidade das obrigações para 
o financiamento de projetos, emitidas por 
uma instituição financeira com base em 
recursos próprios com uma contribuição da 
União para o provisionamento e/ou a 
afetação de capitais;

Or. en
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Justificação

O objetivo é esclarecer explicitamente que a melhoria do crédito das obrigações para o 
financiamento de projetos constitui um dos possíveis instrumentos alternativos.

Alteração 528
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) instrumentos financeiros específicos 
que incentivem o investimento privado na 
introdução de novas tecnologias 
inovadoras que envolvem riscos de 
investimento mais elevados;

Or. de

Alteração 529
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) qualquer outro instrumento financeiro. c) instrumentos financeiros específicos 
que visem facilitar os investimentos 
privados para projetos de infraestruturas 
que recorrem a novas tecnologias e 
produtos de inovação que, por sua vez, 
contribuem para melhorar a 
sustentabilidade ambiental de um modo 
de transporte e representam um risco de 
investimento mais elevado.

Or. en
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Justificação

A proposta de novos instrumentos financeiros tem por objetivo facilitar os investimentos em 
infraestruturas. As tecnologias inovadoras mais recentes, em particular, são confrontadas 
com desafios ao nível do financiamento antes de se tornarem prática corrente. É nesta 
medida que os instrumentos específicos irão desempenhar um papel fundamental, ajudando 
as novas tecnologias a alcançar garantias de financiamento suficientes que lhes permitam 
expandir-se e criar um historial sólido para, em seguida, acederem ao capital através de 
mecanismos financeiros convencionais.

Alteração 530
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) qualquer outro instrumento financeiro. c) instrumentos financeiros específicos 
que visem facilitar os investimentos 
privados para projetos de infraestruturas 
que recorrem a novas tecnologias e 
produtos de inovação que, por sua vez, 
contribuem para melhorar a 
sustentabilidade ambiental de um modo 
de transporte e representam um risco de 
investimento mais elevado.

Or. en

Alteração 531
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c–A) instrumentos financeiros específicos 
que visem facilitar os investimentos 
privados para projetos de infraestruturas 
que recorrem a novas tecnologias e 
produtos de inovação que, por sua vez, 
contribuem para melhorar a 
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sustentabilidade ambiental de um modo 
de transporte e representam um risco de 
investimento mais elevado.

Or. en

Justificação

A proposta de novos instrumentos financeiros tem por objetivo facilitar os investimentos em 
infraestruturas. As tecnologias inovadoras mais recentes, em particular, são confrontadas 
com desafios ao nível do financiamento antes de se tornarem prática corrente. Os 
instrumentos existentes (à guisa de exemplo, o LGTT) não reúnem as condições necessárias 
para apoiar projetos inovadores devido ao perfil de risco elevado que os caracteriza e às 
dificuldades na previsão de taxas de aceitação/utilização.

Alteração 532
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas segundo o princípio da 
«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica progressiva pelos 
vários Estados-Membros.

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas segundo o princípio da 
«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica progressiva pelos 
vários Estados-Membros.

Or. en

Alteração 533
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
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selecionadas segundo o princípio da 
«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica progressiva pelos 
vários Estados-Membros.

selecionadas segundo o princípio da 
«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica entre os 
Estados-Membros e as regiões da União.

Or. pt

Justificação

A diversificação setorial e geográfica deve ter em conta não só os Estados-Membros mas 
também as regiões da União.

Alteração 534
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas segundo o princípio da 
«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica progressiva pelos 
vários Estados-Membros.

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas segundo o princípio da
diversificação setorial e territorial em 
conformidade com os artigos 3.º e 4.º, 
assim como a diversificação geográfica 
progressiva pelos vários Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 535
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas segundo o princípio da 

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros devem 
procurar a diversificação setorial em 
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«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica progressiva pelos 
vários Estados-Membros.

conformidade com os artigos 3.º e 4.º assim 
como a diversificação geográfica 
progressiva pelos vários Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É necessário estipular critérios de seleção mais adequados para os projetos.

Alteração 536
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas segundo o princípio da 
«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica progressiva pelos 
vários Estados-Membros.

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas em função dos prazos e 
devem procurar a diversificação setorial 
em conformidade com os artigos 3.º e 4.º 
assim como a diversificação geográfica 
progressiva pelos vários Estados-Membros.

Or. en

Alteração 537
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas segundo o princípio da 
«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros devem 
procurar a diversificação setorial em 
conformidade com os artigos 3.º e 4.º assim 
como a diversificação geográfica 
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com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica progressiva pelos 
vários Estados-Membros.

progressiva pelos vários Estados-Membros.

Or. en

Alteração 538
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações que beneficiam de apoio 
através de instrumentos financeiros são 
selecionadas segundo o princípio da 
«ordem de chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial em conformidade 
com os artigos 3.º e 4.º assim como a 
diversificação geográfica progressiva 
pelos vários Estados-Membros.

1. As ações elegíveis para apoio através de 
instrumentos financeiros, em 
conformidade com o artigo 17.º do 
presente regulamento, devem procurar a 
diversificação setorial e geográfica entre 
os Estados-Membros e cumprir os 
seguintes critérios:

(a) responder aos objetivos da estratégia 
Europa 2020;
(b) representar um valor acrescentado 
europeu;
(c) assegurar a não-distorção da 
concorrência no mercado interno;
(d) apresentar um efeito de alavanca ou 
um efeito multiplicador no que diz 
respeito ao apoio da União.

Or. pt

Alteração 539
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os instrumentos financeiros visarão 
preservar o valor dos ativos fornecidos 
pelo orçamento da União. Podem gerar 
rendimentos aceitáveis para cumprir os 
objetivos de outros parceiros ou 
investidores.

3. Os instrumentos financeiros visarão 
preservar o valor dos ativos fornecidos 
pelo orçamento da União. Podem gerar 
rendimentos aceitáveis sem prejuízo da 
execução das ações que beneficiam de 
apoio ao abrigo do presente regulamento 
ou sem imputar responsabilidades 
financeiras ao orçamento da UE.

Or. en

Alteração 540
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os instrumentos financeiros visarão 
preservar o valor dos ativos fornecidos 
pelo orçamento da União. Podem gerar 
rendimentos aceitáveis para cumprir os 
objetivos de outros parceiros ou 
investidores.

3. Os instrumentos financeiros visarão 
preservar o valor dos ativos fornecidos 
pelo orçamento da União.

Or. en

Alteração 541
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções financiadas 
pelo orçamento da União, inclusivamente 
por força do presente regulamento.

4. Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções financiadas 
pelo orçamento da União, inclusivamente 
por força do presente regulamento e em 
conformidade com o disposto no capítulo 
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III. As subvenções convencionadas nos 
termos do presente artigo não podem 
ultrapassar 15 % das dotações para cada 
setor de acordo com o artigo 5.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 542
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções financiadas 
pelo orçamento da União, inclusivamente 
por força do presente regulamento.

4. Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções financiadas 
pelo orçamento da União, inclusivamente 
por força do presente regulamento, na 
condição de tal ser necessário para a 
viabilidade do projeto.

Or. pt

Alteração 543
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os programas de trabalho podem 
estabelecer condições adicionais em 
função das necessidades específicas dos 
setores.

Suprimido

Or. en

Alteração 544
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota programas de trabalho 
plurianuais e anuais para cada setor. A 
Comissão pode igualmente adotar 
programas de trabalho plurianuais e anuais 
que abranjam mais do que um setor. Esses 
atos de execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 24.º, n.º 2.

1. Após a conclusão dos convites à 
apresentação de propostas nos termos dos 
artigos 10.º e 11.º, a Comissão adota 
programas de trabalho plurianuais e anuais 
para cada setor. A Comissão pode 
igualmente adotar programas de trabalho 
plurianuais e anuais que abranjam mais do 
que um setor. Esses atos de execução são 
adotados segundo o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 24.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 545
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota programas de 
trabalho plurianuais e anuais para cada 
setor. A Comissão pode igualmente adotar 
programas de trabalho plurianuais e anuais 
que abranjam mais do que um setor. Esses 
atos de execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 24.º, n.º 2.

1. A Comissão adota programas de 
trabalho plurianuais e anuais para cada 
setor. A Comissão pode igualmente adotar 
programas de trabalho plurianuais e anuais 
que abranjam mais do que um setor. Esses 
atos delegados são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 5.º do presente regulamento.

Or. en

Justificação

No intuito de salvaguardar o direito de controlo do PE, devem ser adotados programas de 
trabalho plurianuais e anuais por via de atos delegados.

Alteração 546
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas de trabalho plurianuais 
são examinados, pelo menos, a meio da sua 
execução. Se necessário, a Comissão revê 
o programa de trabalho plurianual por 
intermédio de um ato de execução. Esses 
atos de execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 24.º, n.º 2.

2. Os programas de trabalho plurianuais 
são examinados, pelo menos, a meio da sua 
execução. Se necessário, a Comissão revê 
o programa de trabalho plurianual por 
intermédio de um ato de execução. Esses 
atos delegados são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 25.º do presente regulamento.

Or. en

Justificação

No intuito de salvaguardar o direito de controlo do PE, deve ser aplicado o procedimento 
previsto para atos delegados.

Alteração 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São adotados programas de trabalho
plurianuais no domínio dos transportes 
para os projetos de interesse comum 
enumerados na parte I do anexo do 
presente regulamento.

É adotado um programa de trabalho
plurianual no domínio dos transportes para 
os projetos de interesse comum 
enumerados na parte I do anexo do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 548
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São adotados programas de trabalho 
plurianuais no domínio dos transportes 
para os projetos de interesse comum 
enumerados na parte I do anexo do 
presente regulamento.

São adotados programas de trabalho 
plurianuais no domínio dos transportes 
para os projetos de interesse comum 
enumerados na parte I do anexo do 
presente regulamento, devendo a 
percentagem de fundos atribuída a modos 
de transporte menos poluentes 
corresponder a, pelo menos, 85 % do 
orçamento total para os transportes.

Or. en

Justificação

A clarificação carecia de coerência com o compromisso assumido pela UE, conforme 
referido no Livro Branco sobre Transportes, no sentido de reduzir, até 2020, as emissões de 
gases com efeito de estufa para níveis 60 % abaixo dos níveis de 1990.

Alteração 549
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São adotados programas de trabalho 
plurianuais no domínio dos transportes 
para os projetos de interesse comum 
enumerados na parte I do anexo do 
presente regulamento.

São adotados programas de trabalho 
plurianuais no domínio dos transportes 
para os projetos de interesse comum 
enumerados na parte I do anexo do 
presente regulamento, devendo a 
percentagem de fundos atribuída a modos 
de transporte menos poluentes 
corresponder a, pelo menos, 85 % do 
orçamento total para os transportes.

Or. en

Justificação

A UE está empenhada na redução, até 2020, das emissões de gases com efeito de estufa para 
níveis 60 % abaixo dos níveis de 1990. Este é também um dos principais objetivos traçados 
no Livro Branco de 2011, devendo ser, por isso, integrado no CEF.
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Alteração 550
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É adotado um programa de trabalho 
plurianual no domínio dos transportes para 
os projetos de interesse comum 
enumerados na parte I do anexo do 
presente regulamento.

É adotado um programa de trabalho 
plurianual no domínio dos transportes para: 

- projetos de interesse comum enumerados 
na parte I do anexo do presente
regulamento;

- projetos de interesse comum que 
facilitem a criação da rede principal e dos 
corredores da rede principal.

Or. nl

Justificação

Os corredores da rede principal são muito importantes para a nova rede RTE-T. Contudo, 
deverá ser também possível receber fundos europeus para projetos que não estejam descritos 
no anexo 1; evidentemente, apenas na condição desses projetos promoverem a criação da 
rede principal ou dos corredores da rede principal.

Alteração 551
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação financeira situar-se-
á entre 80 % e 85 % dos recursos 
orçamentais referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea a).

O montante da dotação financeira situar-se-
á na ordem de 55 % dos recursos 
orçamentais referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea a).

Or. en



PE496.338v01-00 114/133 AM\912706PT.doc

PT

Alteração 552
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação financeira situar-se-
á entre 80 % e 85 % dos recursos 
orçamentais referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea a).

O montante da dotação financeira situar-se-
á entre 50 % e 55 % dos recursos 
orçamentais referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea a).

Or. en

Alteração 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 2–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os projetos enumerados na parte I do 
anexo não são vinculativos para os 
Estados-Membros no que se refere às 
suas decisões de programação. A decisão 
de executar esses projetos é da
competência dos Estados-Membros e 
depende das capacidades de 
financiamento público, bem como da sua 
viabilidade socioeconómica nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para a RTE-
T].

Or. en

Justificação

Esta alteração garante que os Estados-Membros não são obrigados a executar os projetos 
que constam da lista de projetos predefinidos no anexo I caso não sejam economicamente 
viáveis. Muitos destes projetos estão ainda em fase de planeamento, pelo que esta alteração 
permite que as capacidades de financiamento público dos Estados-Membros sejam levadas 
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em linha de conta uma vez chegada a data de execução.

Alteração 554
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os programas de trabalho plurianuais no 
domínio da energia e das telecomunicações 
devem fornecer orientações estratégicas 
para os projetos de interesse comum e 
podem incluir projetos de interesse 
comum específicos.

4. Os programas de trabalho plurianuais no 
domínio da energia e das telecomunicações 
fornecem orientações estratégicas para os 
projetos de interesse comum.

Or. pt

Alteração 555
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os programas de trabalho anuais para 
cada setor (transportes, energia e 
telecomunicações) são adotados para os 
projetos de interesse comum não incluídos 
nos programas plurianuais.

5. Os programas de trabalho anuais para 
cada setor (transportes, energia e 
telecomunicações) são adotados para os 
projetos de interesse comum não incluídos 
nos programas plurianuais, embora 
respeitando no setor dos transportes a 
disposição que prevê a atribuição de, pelo 
menos, 85 % dos fundos disponíveis a 
modos de transporte menos poluentes.

Or. en

Justificação

Nos programas de trabalho anuais, é de todo o interesse manter a mesma coerência na 
atribuição da percentagem de fundos a modos de transporte menos poluentes no setor dos 
transportes conforme previsto no programa de trabalho plurianual.
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Alteração 556
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5–A. A Comissão publica anualmente um 
painel de avaliação que ilustra o 
progresso de todos os projetos de interesse 
comum incluídos no CEF.

Or. en

Alteração 557
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Agindo em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 1, a 
Comissão, ao estabelecer os programas de 
trabalho plurianuais e os programas de 
trabalho setoriais anuais, define os critérios 
de seleção e de adjudicação de acordo com 
os objetivos e prioridades enunciados nos 
seguintes regulamentos:

6. Agindo em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 1, a 
Comissão, ao estabelecer os programas de 
trabalho plurianuais e os programas de 
trabalho setoriais anuais, define os critérios 
de seleção e de adjudicação de acordo com 
os objetivos e prioridades enunciados nos 
artigos 3.º e 4.º do presente regulamento 
e:

Or. en

Alteração 558
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

6. Agindo em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 1, a 
Comissão, ao estabelecer os programas de 
trabalho plurianuais e os programas de 
trabalho setoriais anuais, define os critérios 
de seleção e de adjudicação de acordo com 
os objetivos e prioridades enunciados nos
seguintes regulamentos:

6. Agindo em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 1, a 
Comissão, ao estabelecer os programas de 
trabalho plurianuais e os programas de 
trabalho setoriais anuais, define os critérios 
de seleção e de adjudicação de acordo com 
os objetivos e prioridades enunciados nos 
artigos 3.º e 4.º do presente regulamento e 
no Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], (UE) n.º 
XXX 2012 [Orientações para as 
infraestruturas energéticas 
transeuropeias] ou (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações INFSO]. Os seguintes 
fatores devem ser tidos em consideração:

(a) a maturidade da ação no 
desenvolvimento do projeto, bem como as 
etapas de preparação e a solidez da 
execução proposta;
(b) o efeito de alavanca do apoio da União 
sobre o investimento público e privado e
do mercado único;
(c) a necessidade de superar obstáculos 
financeiros específicos e a falta de 
financiamento do mercado, ligada à 
natureza ou urgência do projeto;
(d) os custos e benefícios, designadamente 
os impactos económicos, sociais, das 
emissões de gases com efeito de estufa 
e/ou outros impactos ambientais e a 
acessibilidade;
(e) a dimensão transfronteiriça e a 
vocação para reduzir ou eliminar o 
isolamento de Estados-Membros, em 
qualquer dos setores.

Or. pt

Alteração 559
António Fernando Correia de Campos
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) para os transportes, no Regulamento 
(UE) n.º XXXX/2012 [Orientações para a 
RTE-T];

Suprimido

Or. pt

Alteração 560
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) para a energia, no Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para as 
infraestruturas energéticas 
transeuropeias];

Suprimido

Or. pt

Alteração 561
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) para as telecomunicações, no 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações INFSO].

Suprimido

Or. pt

Alteração 562
Michael Cramer
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os programas de trabalho são 
coordenados para se explorarem as 
sinergias entre os setores dos transportes, 
da energia e das telecomunicações, 
nomeadamente em domínios como as redes 
energéticas inteligentes, a mobilidade 
elétrica e os sistemas de transporte 
inteligentes e sustentáveis. Podem ser 
adotados convites à apresentação de 
propostas multissetoriais.

7. Os programas de trabalho são 
coordenados para se explorarem as 
sinergias entre os setores dos transportes, 
da energia e das telecomunicações, 
nomeadamente em domínios como as redes 
energéticas inteligentes, a mobilidade 
elétrica (incluindo comboios, elétricos, 
bicicletas e veículos elétricos) e os 
sistemas de transporte inteligentes e 
sustentáveis. Podem ser adotados convites 
à apresentação de propostas multissetoriais.

Or. en

Alteração 563
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20 Suprimido
Atos delegados

É conferido à Comissão o poder para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 25.º no que diz respeito a 
adjunções ou à modificação das listas 
constantes do anexo.]

Or. en

Alteração 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb



PE496.338v01-00 120/133 AM\912706PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20 Suprimido
Atos delegados
É conferido à Comissão o poder para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 25.º no que diz respeito a 
adjunções ou à modificação das listas 
constantes do anexo.]

Or. en

Alteração 565
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É conferido à Comissão o poder para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 25.º no que diz respeito a 
adjunções ou à modificação das listas 
constantes do anexo.]

Suprimido

Or. de

Justificação

As decisões importantes devem ser tomadas de acordo com processo legislativo ordinário.

Alteração 566
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

É conferido à Comissão o poder para É conferido à Comissão o poder para 
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adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 25.º no que diz respeito a 
adjunções ou à modificação das listas 
constantes do anexo.]

adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 25.º no que diz respeito a 
adjunções ou à modificação das listas 
constantes do anexo e para apresentar o 
programa de trabalho plurianual e anual 
para cada setor, ou abrangendo vários 
setores, nos termos do artigo 17.º.]

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma referência ao procedimento previsto para atos delegados.

Alteração 567
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros efetuam, no que 
respeita aos projetos relacionados com os 
setores dos transportes e da energia, o 
acompanhamento técnico e o controlo 
financeiro das ações, em estreita 
cooperação com a Comissão, e certificam a 
veracidade e a conformidade das despesas 
efetuadas no quadro dos projetos ou de 
partes dos projetos. Os Estados-Membros 
podem solicitar a participação da Comissão 
nos controlos no local.

Os Estados-Membros efetuam, no que 
respeita aos projetos relacionados com os 
setores dos transportes e da energia, o 
acompanhamento técnico e o controlo 
financeiro das ações, incluindo as que 
asseguram a execução de procedimentos 
de consulta e o cumprimento da 
legislação da UE pertinente em matéria 
de ambiente e alterações climáticas, em 
estreita cooperação com a Comissão, e 
certificam a veracidade e a conformidade 
das despesas efetuadas no quadro dos 
projetos ou de partes dos projetos. Os 
Estados-Membros podem solicitar a 
participação da Comissão nos controlos no 
local.

Or. en

Justificação

O Estado-Membro em causa deve monitorizar todos os passos e compromissos previstos em 
cada ação.
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Alteração 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

No domínio das telecomunicações em 
particular, as autoridades reguladoras 
nacionais devem envidar todos os esforços 
para garantirem a segurança jurídica e as 
condições de investimento necessárias para 
facilitar a execução dos projetos que 
beneficiam de apoio financeiro da União a 
título do presente regulamento.

As autoridades reguladoras nacionais 
devem envidar todos os esforços para 
garantirem a segurança jurídica e as 
condições de investimento necessárias para 
facilitar a execução dos projetos que 
beneficiam de apoio financeiro da União a 
título do presente regulamento.

Or. pt

Alteração 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informam 
permanentemente a Comissão, através dos 
sistemas interativos de informação 
geográfica e técnica, nomeadamente o 
sistema TENtec, no caso das redes 
transeuropeias de transportes, dos 
progressos realizados na execução dos 
projetos de interesse comum e dos 
investimentos efetuados para esse efeito, 
incluindo o montante do apoio utilizado na 
consecução dos objetivos em matéria de 
alterações climáticas.

Os Estados-Membros informam 
permanentemente a Comissão, através dos 
sistemas interativos de informação 
geográfica e técnica, nomeadamente o 
sistema TENtec, no caso das redes 
transeuropeias de transportes, dos 
progressos realizados na execução dos 
projetos de interesse comum e dos 
investimentos efetuados para esse efeito, 
incluindo o montante do apoio utilizado na 
consecução dos objetivos em matéria de 
alterações climáticas. O sistema TENtec 
deve estar disponível ao público e 
facilmente acessível. Deve conter 
informações específicas e atualizadas dos 
projetos relativamente às formas e 
montantes de cofinanciamento da UE, 
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bem como sobre o progresso de cada 
projeto.

Or. en

Alteração 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informam 
permanentemente a Comissão, através dos 
sistemas interativos de informação 
geográfica e técnica, nomeadamente o 
sistema TENtec, no caso das redes 
transeuropeias de transportes, dos 
progressos realizados na execução dos 
projetos de interesse comum e dos 
investimentos efetuados para esse efeito, 
incluindo o montante do apoio utilizado na 
consecução dos objetivos em matéria de 
alterações climáticas.

Os Estados-Membros informam 
periodicamente a Comissão, através dos 
sistemas interativos de informação 
geográfica e técnica, nomeadamente o 
sistema TENtec, no caso das redes 
transeuropeias de transportes, dos 
progressos realizados na execução dos 
projetos de interesse comum e dos 
investimentos efetuados para esse efeito, 
incluindo o montante do apoio utilizado na 
consecução dos objetivos em matéria de 
alterações climáticas.

Or. pt

Alteração 571
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Apenas são financiadas a título do presente 
regulamento as ações que respeitem o 
direito da União e que sejam conformes 
com as políticas pertinentes da União.

Apenas são financiadas a título do presente 
regulamento as ações que sejam 
conformes com as políticas da União e nas 
quais os beneficiários e executantes do 
projeto cumprem as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União e 
do ou dos Estados-Membros do projeto, 
nomeadamente em matéria de direito 
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social, do trabalho e ambiental.

Or. fr

Alteração 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se um projeto de grande 
envergadura não cumprir os princípios 
gerais estabelecidos no artigo 13.º-A, não 
poderá ser financiado por fundos do CEF. 
A Comissão concede ao Estado-Membro 
em causa a possibilidade de harmonizar o 
projeto com os princípios gerais acima 
mencionados.

Or. de

Alteração 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité 
de coordenação do Mecanismo. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por comités de 
coordenação instituídos para cada um dos 
três setores do Mecanismo – transportes, 
energia e infraestruturas de TIC. Esses 
comités são comités na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Tendo por base a coordenação mencionada na alteração proposta pelo Deputado Oldřich 
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Vlasák ao parágrafo 3, e no que à Comissão Europeia diz respeito, a aceção do artigo 24.º 
não será alterada. A visão horizontal, a coerência e as possíveis sinergias serão viabilizadas. 
Por outro lado, a separação concreta do comité de coordenação em três comités setoriais 
contribui para uma cooperação mais eficiente com os ministérios de cada país, na medida em 
que os seus esforços se centram num dos setores em especial.

Alteração 574
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en

Justificação

No que se refere ao artigo 5.º, será aplicado o procedimento previsto para atos delegados.

Alteração 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O comité assegura uma visão horizontal 
dos programas de trabalho referidos no 
artigo 17.º, para garantir a coerência, 
assim como a identificação e exploração de 
sinergias entre os setores.

3. Os comités coordenam as suas ações, 
de modo a assegurar a consistência e uma 
visão horizontal dos programas de trabalho 
referidos no artigo 17.º, e para garantir a 
identificação e exploração de sinergias 
entre os setores.

Or. en

Alteração 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O comité assegura uma visão horizontal 
dos programas de trabalho referidos no 
artigo 17.º, para garantir a coerência, assim 
como a identificação e exploração de 
sinergias entre os setores.

3. O comité assegura uma visão horizontal 
dos programas de trabalho referidos no 
artigo 17.º, para garantir a sua coerência, 
assim como a identificação, exploração e 
avaliação de sinergias entre os setores.

Or. pt

Alteração 577
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. O poder para adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 20.º é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 20.º pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes especificada 
nessa decisão. A decisão de revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
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vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 20.º apenas entra em vigor se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho não 
manifestarem a sua oposição no prazo de 
dois meses a contar da notificação do 
referido ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes da expiração desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado ambos a 
Comissão de que não se oporão. Esse 
prazo pode ser prorrogado por dois meses, 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. de

Justificação

As decisões importantes devem ser tomadas de acordo com processo legislativo ordinário.

Alteração 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25 Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. O poder para adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 20.º é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.
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3. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 20.º pode ser revogada em 
qualquer altura pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação de poderes 
especificada nessa decisão. A decisão de 
revogação produz efeitos no dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta a validade de atos delegados já 
em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 20.º só entram em vigor se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho não 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 
se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não têm 
objeções a formular. Esse prazo pode ser 
prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 579
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder para adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 20.º é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

2. O poder para adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 20.º é conferido à 
Comissão por um prazo de sete anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

A Comissão elabora um relatório relativo 
à delegação de poderes, pelo menos, nove 
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meses antes do final do prazo de sete 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuser, 
pelo menos, três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. ro

Alteração 580
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder para adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 20.º é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

2. O poder para adotar os atos delegados a 
que se referem o artigo 5.º, n.º 3, e o artigo 
20.º é conferido à Comissão por tempo 
indeterminado a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 581
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder para adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 20.º é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

2. O poder para adotar os atos delegados a 
que se referem os artigos 5.º, 17.º e 20.º é 
conferido à Comissão pelo período do 
quadro financeiro plurianual adotado 
para 2014-2020.

Or. en
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Justificação

É necessário fazer referência aos artigos em questão, bem como ao período durante o qual a 
Comissão tem poderes para adotar atos delegados.

Alteração 582
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 20.º pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes especificada 
nessa decisão. A decisão de revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade de atos delegados já em 
vigor.

3. A delegação de poderes a que se referem 
o artigo 5.º, n.º 3, e o artigo 20.º pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão. A decisão de revogação produz 
efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade de atos delegados já em 
vigor.

Or. en

Alteração 583
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em meados de 2018, a 
Comissão elabora um relatório de 
avaliação sobre a consecução dos objetivos
de todas as medidas (a nível dos resultados 
e dos impactos), a eficiência na utilização 
dos recursos e o seu valor acrescentado 
europeu, tendo em vista a tomada de uma 

1. O mais tardar em 31 de dezembro de 
2017, a Comissão apresenta um relatório 
de avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a consecução dos objetivos 
de todas as medidas (a nível dos resultados 
e dos impactos), a eficiência na utilização 
dos recursos e o seu valor acrescentado 
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decisão quanto à renovação, modificação 
ou suspensão das medidas. A avaliação 
examina além disso as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão tem em conta os 
resultados das avaliações do impacto a 
longo prazo das medidas precedentes.

europeu, tendo em vista a tomada de uma 
decisão quanto à renovação, modificação 
ou suspensão das medidas. A avaliação 
examina além disso as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão tem em conta os 
resultados das avaliações do impacto a 
longo prazo das medidas precedentes.

Or. en

Justificação

É necessário um relatório de avaliação numa data concreta sensivelmente a meio do período 
a que reporta o quadro financeiro plurianual.

Alteração 584
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão comunica as conclusões 
dessas avaliações ao Parlamento Europeu,
ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões.

4. A Comissão obtém a homologação 
relativamente às conclusões dessas 
avaliações da parte do Parlamento Europeu 
e comunica-o ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

Or. en

Alteração 585
Michael Cramer

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão comunica as conclusões 
dessas avaliações ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões.

4. A Comissão comunica essas avaliações 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões.

Or. en

Alteração 586
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários e, se for caso disso, os 
Estados-Membros em causa asseguram que 
seja feita a devida publicidade ao apoio 
concedido a título do presente regulamento 
a fim de informar o público do papel 
desempenhado pela União na realização 
dos projetos.

1. Os beneficiários e, se for caso disso, os 
Estados-Membros em causa asseguram que 
seja feita a devida publicidade e conferida 
a transparência necessária ao apoio 
concedido a título do presente regulamento 
a fim de informar o público do papel 
desempenhado pela União na realização 
dos projetos.

Or. en

Alteração 587
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão leva a cabo ações de 
informação e comunicação sobre os 
projetos e os resultados do Mecanismo 
Interligar a Europa. Além disso, o 
orçamento atribuído à comunicação no 
quadro do presente regulamento abrange 
igualmente a comunicação institucional 

2. A Comissão leva a cabo ações de 
informação e comunicação sobre os 
projetos e os resultados do Mecanismo 
Interligar a Europa.
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sobre as prioridades políticas da União.

Or. en

Justificação

O financiamento ao abrigo deste instrumento não deve ser utilizado para comunicar as 
prioridades políticas da União. Esta finalidade não é, de forma alguma, essencial ao 
funcionamento e aos objetivos do Mecanismo Interligar a Europa.


