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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o 
Mecanismo Interligar a Europa
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0665/2),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 172.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento 
(C7-0374/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia e da Comissão dos Transportes e do Turismo, nos termos do artigo 51.º do 
Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) No sentido de alcançar um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, segundo os objetivos da 
estratégia Europa 20201, a União 
Europeia precisa de infraestruturas 
modernas e com elevado nível de 
desempenho que contribuam para a 
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da intervenção da União. interligação e integração da União e de 
todas as suas regiões, sobretudo no 
domínio dos transportes, da energia e das
telecomunicações. Essas interligações 
deverão permitir facilitar a livre 
circulação de pessoas, bens, capitais e 
ideias e, por conseguinte, contribuir para 
uma economia social de mercado mais 
competitiva e para a luta contra as 
alterações climáticas.
__________________
1 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa», COM 
(2010)0245 final/2, de 26 de agosto de 
2010. 

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Tem por base o antigo considerando 2.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A criação do Mecanismo Interligar a 
Europa (MIE) pretende acelerar os 
investimentos nas redes transeuropeias e 
mobilizar os financiamentos provenientes 
dos setores público e privado. Nesta ótica, 
o Mecanismo Interligar a Europa deverá 
permitir tirar o melhor partido das 
sinergias entre os setores dos transportes, 
da energia e das telecomunicações,
reforçando assim a eficiência da 
intervenção da União e possibilitando 
uma otimização dos custos de aplicação.

Or. fr
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Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Tem por base os antigos considerandos 1 e 3.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Ver alteração n.º 2.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em 28 de março de 2011, a Comissão 
adotou o Livro Branco intitulado «Roteiro 
do espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes 
competitivo e económico em recursos». O 
Livro Branco traça como objetivo reduzir, 
até 2050, as emissões de gases com efeito 
de estufa do setor dos transportes em, pelo 
menos, 60% em relação aos níveis de 1990. 
No que respeita às infraestruturas, o Livro 
Branco defende o estabelecimento de uma 
«rede principal» transeuropeia multimodal 
de transportes totalmente funcional até 
2030. O Livro Branco pretende também 
otimizar o desempenho das cadeias 
logísticas multimodais, nomeadamente 

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

nomeadamente pela utilização acrescida de 
modos de transporte menos energívoros. 
Os objetivos que o Livro Branco estabelece 
para a política da RTE-T são, pois, os 
seguintes: transferir para outros modos de 
transporte, até 2030, 30% do tráfego 
rodoviário de mercadorias em distâncias 
superiores a 300 km, e mais de 50% até 
2050; triplicar, até 2030, a extensão da rede 
ferroviária de alta velocidade existente e, 
até 2050, conseguir que o transporte de 
médio curso de passageiros se efetue 
maioritariamente por caminho-de-ferro; até 
2050, ligar todos os aeroportos da rede 
principal à rede ferroviária; assegurar que 
todos os portos marítimos tenham ligações 
à rede ferroviária e, se possível, ao sistema 
de vias navegáveis interiores, para o 
transporte de mercadorias.

Or. fr

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A presente alteração sublinha a importância de concentrar o apoio da União em projetos que 
podem ter um verdadeiro valor acrescentado. Os relatores introduzem o parágrafo como um 
novo considerando (ver alteração n ° 19).

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os serviços genéricos em domínios de 
interesse público (enquanto serviços 

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

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

Or. fr

Justificação

Dado que o serviço «Europeana» faz parte do tipo de serviços públicos convidados a receber 
apoio financeiro através do presente regulamento, neste caso, com uma taxa de 
cofinanciamento de 100 %, é conveniente mencioná-lo neste considerando.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os instrumentos financeiros a aplicar 
ao abrigo do presente regulamento devem 
refletir as regras previstas no título VIII 
do Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Novo Regulamento Financeiro] e no Ato 
Delegado e ser consonantes com as regras 
das melhores práticas aplicáveis aos 

Suprimido
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instrumentos financeiros.

Or. xm

Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Ver alteração n.º 18.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Ver alteração n.º 13.
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Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) Embora uma parte significativa do 
investimento no âmbito da estratégia 
Europa 2020 possa provir dos mercados e 
ser incentivado por medidas de regulação, 
o desafio do financiamento exige 
intervenções do setor público e o apoio da 
União através de subvenções e de 
instrumentos financeiros inovadores.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Ver alteração n.º 14.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) A fim de otimizar a utilização do 
orçamento da União na forma de 
subvenções, estas últimas deverão ficar 
reservadas para projetos que geradores de 
pouca ou nenhuma receita.

Or. fr
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Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Ver alteração n.º 10.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Os instrumentos financeiros 
deverão ser utilizados para responder a 
necessidades específicas do mercado, de 
acordo com os objetivos do MIE, e não 
barrar o caminho ao financiamento 
privado. Antes de optar por recorrer a 



PR\909973PT.doc 15/70 PE491.110v02-00

PT

instrumentos financeiros, a Comissão 
deverá efetuar avaliações ex ante desses 
instrumentos, no sentido de verificar que 
se verifica uma situação de investimento 
insuficiente e que o instrumento não 
criará distorções de mercado.  Além disso, 
o projeto financiado mediante de um 
instrumento financeiro inovador deverá 
apresentar um valor acrescentado 
europeu, cumprir os objetivos da 
estratégia Europa 2020, proporcionar um 
efeito de alavanca no orçamento europeu, 
evitar distorções de concorrência, sendo 
que a sua viabilidade deverá basear-se 
nas suas receitas.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Ver alteração n.º 11.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr
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Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Ver alteração n.º 14.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) O Mecanismo Interligar a Europa 
deverá propor instrumentos financeiros 
para promover a participação substancial 
de investidores e instituições financeiras do 
setor privado nos investimentos em 
infraestruturas. Para serem suficientemente 
atraentes para o setor privado, os 
instrumentos financeiros devem ser 
concebidos e aplicados tendo na devida 
conta a simplificação e a redução do ónus 
administrativo, prevendo ao mesmo tempo 
um nível de flexibilidade capaz de 
responder de um modo flexível a 
necessidades de financiamento 
identificadas. A conceção destes 
instrumentos deverá basear-se na 
experiência adquirida com a aplicação dos 
instrumentos financeiros do quadro 
financeiro plurianual para 2007-2013, 
como o instrumento das garantias de 
empréstimo para os projetos RTE-T 
(LGTT), o Mecanismo de Financiamento 
com Partilha de Riscos (RSFF) e o Fundo 
Europeu 2020 para a energia, as alterações 
climáticas e as infraestruturas (o chamado 
«Fundo Marguerite»).

(37) O Mecanismo Interligar a Europa 
deverá propor instrumentos financeiros 
para promover a participação substancial 
de investidores e instituições financeiras do 
setor privado nos investimentos em 
infraestruturas, exercendo assim um efeito 
de alavanca no orçamento europeu. Para 
serem suficientemente atraentes para o 
setor privado, os instrumentos financeiros 
devem ser concebidos e aplicados tendo na 
devida conta a simplificação e a redução do 
ónus administrativo, prevendo ao mesmo 
tempo um nível de flexibilidade capaz de 
responder de um modo flexível a 
necessidades de financiamento 
identificadas. A conceção destes 
instrumentos deverá basear-se na 
experiência adquirida com a aplicação dos 
instrumentos financeiros do quadro 
financeiro plurianual para 2007-2013, 
como o instrumento das garantias de 
empréstimo para os projetos RTE-T 
(LGTT), o Mecanismo de Financiamento 
com Partilha de Riscos (RSFF), o Fundo 
Europeu 2020 para a energia, as alterações 
climáticas e as infraestruturas (o chamado 
«Fundo Marguerite») e a fase-piloto das 
obrigações para financiamento de 
projetos.

Or. fr

Justificação

As obrigações para financiamento de projetos (project bonds) passarão por uma fase-piloto 
em 2012 e 2013. Trata-se de dar resposta às necessidades de financiamento de curto prazo e 



PR\909973PT.doc 17/70 PE491.110v02-00

PT

ao mesmo tempo permitir aperfeiçoar o instrumento para a sua aplicação no MIE. Neste 
sentido, afigura-se adequado referi-las aqui, uma vez que esta fase-piloto se juntará à 
experiência europeia adquirida em matéria de instrumentos financeiros europeus de 
concretização de infraestruturas.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Os instrumentos financeiros a 
aplicar ao abrigo do presente regulamento 
devem refletir as regras previstas no título 
VIII do Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Novo Regulamento Financeiro] e no Ato 
Delegado e estar de acordo com as 
normas em matéria de melhores práticas 
aplicáveis aos instrumentos financeiros1.
__________________
1 COM(2011)XXX, Um quadro para a 
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próxima geração de instrumentos 
financeiros.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reestruturar a proposta da Comissão de uma forma mais lógica e 
compreensível. Ver alteração n.º 9.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Atendendo ao caráter limitado dos 
recursos disponíveis na União, os mesmos 
terão de concentrar-se nos projetos que 
apresentem o valor acrescentado europeu 
mais elevado, com vista a conseguir o 
impacto desejado. No setor dos 
transportes, o apoio da união deverá, pois, 
destinar-se à rede principal 
(nomeadamente aos corredores da rede 
principal) e aos projetos de interesse 
comum no domínio dos sistemas de gestão 
de tráfego. No setor da energia, a ajuda 
financeira deve concentrar-se na 
conclusão do mercado interno da energia, 
garantindo a segurança do 
aprovisionamento e atraindo o 
investimento privado. No setor das 
telecomunicações, a ajuda financeira deve 
destinar-se principalmente a projetos que 
irão gerar procura de banda larga, 
incluindo a construção de uma 
infraestrutura europeia de serviços 
digitais, estimulando, por sua vez, o 
investimento na implantação de redes de 
banda larga.

Or. fr

Justificação

Ver alteração 6 relativa ao considerando 11. A concentração dos recursos sobre projetos de 
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elevado valor acrescentado deve ser aplicada aos três setores.

Alteração 20
Proposta de regulamento
Considerando 42-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-B) No setor da energia, uma parte 
significativa do orçamento previsto deve 
ser atribuído sob a forma de instrumentos 
financeiros. Os projetos de interesse 
comum no setor de telecomunicações 
devem ser elegíveis para receber o apoio 
financeiro da União sob a forma de 
subvenções para serviços gerais e 
prioridades horizontais, incluindo as 
ações de apoio ao programa, e sob a 
forma de subvenções e de contratos 
públicos para plataformas de serviços 
centrais. As ações no domínio da 
implantação da banda larga, 
designadamente ações geradoras de 
procura de banda larga, devem ser 
elegíveis para apoio financeiro da União 
sob a forma de instrumentos financeiros.

Or. en

Justificação

O apoio financeiro deverá assentar em grande medida nos instrumentos financeiros dada a 
especificidade dos setores da energia e das telecomunicações, por forma a evitarem-se 
distorções de mercado e para um uso mais eficiente em termos de custos com maior efeito de 
alavanca dos fundos da UE.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A Comissão deverá efetuar avaliações 
intercalares e ex post para apurar a eficácia 
e a eficiência do financiamento e o seu 
impacto nos objetivos gerais do 

(43) A Comissão deverá efetuar e 
comunicar ao Parlamento Europeu
avaliações intercalares e ex post para 
apurar a eficácia e a eficiência do 
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Mecanismo e nas prioridades da estratégia 
Europa 2020.

financiamento e o seu impacto nos 
objetivos gerais do Mecanismo e nas 
prioridades da estratégia Europa 2020.

Or. fr

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Objeto Objeto e âmbito de aplicação

Or. fr

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento cria o Mecanismo 
Interligar a Europa e determina as 
condições, os métodos e os procedimentos 
para a concessão de ajuda financeira da 
União às redes transeuropeias, bem como 
os recursos disponibilizados no quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020 e os 
instrumentos da sua governação, a fim de 
apoiar projetos de interesse comum no 
domínio das infraestruturas de transporte, 
energia e telecomunicações.

Or. fr

Justificação

É necessário especificar o âmbito de aplicação do presente regulamento e mencionar 
explicitamente a sua ligação com o quadro financeiro plurianual para 2014-2020, assim 
como o seu papel na definição do orçamento atribuído às redes transeuropeias nos domínios 
dos transportes, da energia e das TIC.
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Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «país vizinho», um país abrangido 
pela Política Europeia de Vizinhança, 
incluindo a Parceria Estratégica, a 
Política de Alargamento, o Espaço 
Económico Europeu e a Associação 
Europeia de Comércio Livre;

Or. fr

Justificação

A fim de reforçar a clareza jurídica do texto, devem definir-se estes conceitos alinhando essa 
definição com as orientações para as RTE-T.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «país terceiro», qualquer país 
vizinho e todos os outros países com os 
quais a União possa cooperar para atingir 
os objetivos do presente regulamento;

Or. fr

Justificação

A fim de reforçar a clareza jurídica do texto, devem definir-se estes conceitos alinhando essa 
definição com as orientações para as RTE-T.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Estudos», as atividades necessárias 
para preparar a execução de um projeto, 

(4) «Estudos», as atividades necessárias 
para preparar a execução de um projeto, 
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como estudos preparatórios, de viabilidade, 
de avaliação, de teste e de validação, 
inclusivamente na forma de software, e 
quaisquer outras medidas de apoio técnico, 
incluindo os trabalhos prévios de definição 
e de desenvolvimento de um projeto e a 
decisão sobre o seu financiamento, 
nomeadamente o reconhecimento dos 
locais em causa e a preparação do pacote 
financeiro;

como estudos preparatórios, de 
mapeamento, de viabilidade, de avaliação, 
de teste e de validação e, inclusivamente na 
forma de software, quaisquer outras 
medidas de apoio técnico, incluindo os 
trabalhos prévios de definição e de 
desenvolvimento de um projeto e a decisão 
sobre o seu financiamento, nomeadamente 
o reconhecimento dos locais em causa e a 
preparação do pacote financeiro;

Or. en

Justificação

É necessário incluir o mapeamento, nomeadamente o mapeamento da banda larga, na 
definição de «estudos», os quais são financiados por meio de subvenções.

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) «Ações de apoio ao programa», todas
as medidas de acompanhamento 
necessárias para a aplicação do Mecanismo 
Interligar a Europa e as orientações 
específicas para cada setor, nomeadamente 
serviços (como a assistência de engenharia
técnica e financeira), atividades 
preparatórias, de estudo da viabilidade, de 
coordenação, de monitorização, de 
controlo, de auditoria e de avaliação 
necessárias para facilitar a preparação dos 
projetos de interesse comum, 
nomeadamente nos países beneficiários 
do Fundo de Coesão, com vista a obter 
financiamentos no âmbito do presente 
regulamento ou no mercado financeiro ou 
diretamente para a gestão deste mecanismo
e a consecução dos seus objetivos.
Incluem-se, em particular, estudos, 
reuniões, ações de informação, cartografia 
das infraestruturas, ações de divulgação, 
sensibilização, comunicação e
concertação, as despesas associadas às 
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redes TI centradas no intercâmbio de 
informações sobre o Mecanismo, assim 
como todas as outras despesas de 
assistência técnica e administrativas a 
cargo da Comissão que possam ser 
necessárias para a gestão deste mecanismo 
ou a aplicação das orientações específicas 
para cada setor;

Or. en

Justificação

Ver alteração ao nº 2 do artigo 5º. Para garantir uma utilização satisfatória do orçamento 
estabelecido pelo presente regulamento, devem ser redefinidas as ações de apoio ao 
programa e também mencionar explicitamente o papel da Comissão.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «ação», qualquer atividade que seja 
necessária para a execução de um projeto 
de interesse comum e que é independente
em termos financeiros, técnicos ou de 
calendário;

(6) «ação», qualquer atividade que seja 
necessária para a execução de um projeto 
de interesse comum e que é identificável
em termos financeiros e técnicos e 
delimitada no tempo;

Or. fr

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «entidade de execução», uma empresa 
ou entidade pública ou privada designada 
por um beneficiário, no segundo caso um 
Estado-Membro ou uma organização 
internacional, para executar a ação. Esta 
designação é decidida pelo beneficiário por 
sua própria responsabilidade e, se exigir a 
adjudicação de um contrato público, em 

(9) «entidade de execução», uma empresa 
ou entidade pública ou privada designada 
por um beneficiário, no segundo caso um 
Estado-Membro ou uma organização 
internacional, para executar a ação. Esta 
designação é decidida pelo beneficiário por 
sua própria responsabilidade e, se exigir a 
adjudicação de um contrato público, em 
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conformidade com as regras da contratação 
pública aplicáveis;

conformidade com as regras da contratação 
pública aplicáveis na União;

Or. fr

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) «país vizinho», a infraestrutura de 
transportes identificada no capítulo II do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
(Orientações para a RTE-T);

Or. fr

Justificação

A fim de reforçar a clareza jurídica do texto, devem definir-se estes conceitos alinhando essa 
definição com as orientações para as RTE-T.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) «estrangulamento» nos transportes, 
um obstáculo físico e/ou funcional que 
provoca uma falha do sistema, afetando a 
continuidade dos fluxos de longa distância 
e que pode ser superado por novas 
infraestruturas.

Or. fr
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Justificação

Os problemas de congestionamento ligados aos estrangulamentos não se limitam ao setor 
ferroviário nem a obstáculos físicos. Além disso, estes problemas podem ser resolvidos, não 
só através da criação de novas infraestruturas, mas também através da modernização 
significativa das infraestruturas existentes. Deste modo, a definição deve ser ampliada, 
especialmente porque este critério leva a um financiamento suplementar no âmbito do 
presente regulamento.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) «sinergias entre os setores», a 
existência de interesses e objetivos 
similares ou complementares entre as 
ações conduzidas em pelo menos dois dos 
três setores abrangidos pelo presente 
regulamento (transportes, energia e 
telecomunicações) que permitem uma 
otimização dos custos e/ou dos resultados 
graças à partilha de meios financeiros, 
técnicos e/ou humanos;

Or. fr

Justificação

Uma das principais inovações do Mecanismo Interligar a Europa reside na criação de um 
instrumento de financiamento comum em três setores - transportes, energia e 
telecomunicações - atualmente financiados de modo mais distinto. A razão da aproximação 
proposta tem como origem a existência de sinergias entre os setores que deveriam ser 
exploradas. Estas sinergias devem ser mais valorizadas e melhor definidas, visto serem 
essenciais para a compreensão do MIE.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 

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

através do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade dentro do mercado 
mundial e de coesão económica, social e 
territorial dentro do mercado único e 
criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e de apoio direto da União. A 
consecução deste objetivo será aferida 
através da medição do volume de 
investimento público e privado em projetos 
de interesse comum.

Or. fr

Justificação

A exploração das sinergias entre setores deverá ser abordada por um objetivo geral de pleno 
direito (ver as alterações 32 e 35).

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Aumentar a eficácia dos meios 
aplicados no âmbito do presente 
regulamento. A consecução deste objetivo 
será aferida pela medição das economias 
de escala efetuadas pela Comissão a nível 
financeiro, técnico e humano na gestão 
do Mecanismo e, se for necessário, pelo 
número total de projetos realizados na 
exploração das sinergias entre os setores.

Or. fr

Justificação

A exploração de sinergias entre os setores dos transportes, energia e TIC implica a criação 
do presente regulamento, cuja ideia é promover uma utilização satisfatória do orçamento 
europeu. Por conseguinte, a sua integração nos objetivos gerais do presente regulamento é 
necessária.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo; A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária convencional na UE-27 e 
pela extensão da rede ferroviária de alta 
velocidade na UE-27;

(ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo; A consecução 
deste objetivo será aferida pela extensão da 
rede ferroviária e fluvial criada ou 
melhorada através do presente 
regulamento na UE-27;

Or. fr

Justificação

O transporte fluvial contribuirá para a sustentabilidade e para a eficácia dos transportes a 
longo prazo, tal como o setor ferroviário.

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

(iii) otimizar a integração e a interconexão 
dos modos de transporte. A consecução 
deste objetivo será aferida pelo número de 
portos interiores e marítimos e aeroportos 
ligados à rede ferroviária, bem como pelo 
número de plataformas logísticas 
multimodais e autoestradas do mar 
criadas;

Or. fr

Justificação

A interoperabilidade é um elemento essencial para o bom funcionamento do mercado interno. 
Por conseguinte, é necessário torná-la um objetivo setorial de pleno direito. (Ver alteração 
39).

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea (iii-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(iii-A) otimizar a interoperabilidade e a 
segurança dos modos de transporte. A 
consecução deste objetivo será aferida 
pelo número de quilómetros equipados 
com sistemas de transporte inteligentes 
(ERTMS, RIS e ITS no setor rodoviário), 
o número de quilómetros de linhas 
adaptadas à bitola nominal europeia e 
pelo grau de implantação do SESAR e do 
VTMIS.

Or. fr

Justificação

A interoperabilidade é um elemento essencial para o bom funcionamento do mercado interno. 
Por conseguinte, é necessário torná-la um objetivo setorial de pleno direito. Observa-se a 
mesma situação para a segurança dos modos de transporte, caso queiramos atingir os 
objetivos visados no Livro Branco dos Transportes.

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O conteúdo encontra-se incluído na alteração 40.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a 
implementação do Mecanismo Interligar a 

1. As necessidades de investimento estão 
avaliadas em 970 mil milhões de EUR até 
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Europa no período de 2014 a 2020 é de 50 
mil milhões de EUR1. Esse montante 
distribui-se pelos setores referidos no 
artigo 3.º do seguinte modo:

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 mil milhões de EUR]1. 
Esse montante distribui-se pelos setores 
referidos no artigo 3.º do seguinte modo:

(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 nos Estados-Membros
elegíveis para financiamento pelo Fundo de 
Coesão;

(b) Energia: 9 121 milhões de EUR; (b) Energia: [9 121 milhões ] de EUR;

(c) Telecomunicações: 9 185 milhões de 
EUR.

(c) Telecomunicações: [9 185 milhões] de 
EUR.

__________________ __________________
1 Valores expressos a preços constantes de 
2011. Os montantes correspondentes 
expressos em preços correntes figuram na 
Ficha Financeira Legislativa.

1 Enquanto se aguarda a conclusão de um 
acordo sobre o quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020. Valores 
expressos a preços constantes de 2011. Os 
montantes correspondentes expressos em 
preços correntes figuram na Ficha 
Financeira Legislativa.

Or. xm

Justificação

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and employment.
They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis. The financial 
amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the outcome of the 
MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare minimum. The 
ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport should represent 
at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. 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.

2. A dotação financeira do Mecanismo 
Interligar a Europa abrange as despesas 
referentes a:

(a) ações destinadas a apoiar projetos de 
interesse comum, conforme definidas no 
artigo 7.º do presente regulamento;
(b) ações de apoio ao programa, conforme 
definidas no artigo 2.º, ponto 5 do 
presente regulamento, numa proporção de 
1,5 %;

A dotação financeira pode também cobrir
as despesas de assistência técnica e 
administrativas necessárias para assegurar 
a transição entre o programa e as medidas 
adotadas por força do Regulamento (CE) 
n.º 680/2007. Se necessário, as dotações 
podem ser inseridas no orçamento para 
depois de 2020 para cobrir despesas 
similares, por forma a permitir a gestão 
das ações ainda não concluídas em 31 de 
dezembro de 2020.

(c) as despesas de assistência técnica e 
administrativas necessárias para assegurar 
a transição entre o programa e as medidas 
adotadas por força do Regulamento (CE) 
n.º 680/2007.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reestruturar o texto de uma forma mais lógica e compreensível. 
Relativamente à nova alínea b): Para garantir uma maior clareza do presente regulamento, é 
necessário consultar a definição das ações de apoio do programa no artigo 2.º, alínea 5 do 
presente regulamento em vez de serem redefinidas aqui. Além disso, as ações de apoio ao 
programa devem receber uma parte mínima do orçamento atribuído ao presente regulamento. 
Trata-se, nomeadamente, de garantir que a Comissão beneficiará de recursos suficientes 
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para a assistência técnica a favor dos países do Fundo de Coesão.

Alteração 44
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 fica 
habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 25.º, a fim de proceder à 
transferência entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, com exceção dos 
[10 000 milhões]1 de EUR transferidos do 
Fundo de Coesão para financiar projetos do 
setor dos transportes nos Estados-Membros
elegíveis para o Fundo de Coesão.
__________________
1  Enquanto se aguarda a conclusão de 
um acordo sobre o quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020.

Or. xm

Justificação

O procedimento que enquadra as transferências de créditos que podem ser realizadas entre 
os setores a médio prazo deve ser especificado de uma forma que garanta flexibilidade e o 
controlo democrático pelo Parlamento Europeu.

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As dotações anuais são autorizadas 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 
nos limites do quadro financeiro 
plurianual.

Or. fr
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Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os programas de trabalho 
estabelecem as formas das subvenções, 
contratos públicos e instrumentos 
financeiros que podem ser utilizadas para 
financiar as ações em causa.

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A implantação da banda larga deve 
ser financiada exclusivamente por meio 
de instrumentos financeiros. 80 %1 do 
montante total do orçamento previsto no 
setor da energia deve ser atribuído na 
forma de instrumentos financeiros.
__________________
1 A percentagem é atribuída em função 
dos valores propostos pela Comissão

Or. en

Justificação

O apoio financeiro deverá assentar principalmente nos instrumentos financeiros no domínio 
da energia e exclusivamente no domínio da implantação da banda larga, dada a 
especificidade dos dois setores, por forma a evitarem-se distorções de mercado e para um 
uso mais eficiente em termos de custos com maior efeito de alavanca dos fundos da UE.

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode confiar parte da 
implementação do Mecanismo Interligar a 
Europa às entidades previstas no artigo 
55.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro].

2. A Comissão pode confiar parte da 
implementação do Mecanismo Interligar a 
Europa às entidades previstas no artigo 
55.º, n.º 1, alínea a) e no artigo 59.º, do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro] e,
nomeadamente, à agência executiva para 
a RTE-T mediante a sua adaptação às 
necessidades de uma gestão ótima e eficaz 
do Mecanismo para os três setores.

Or. fr

Justificação

A referência incluída corresponde ao antigo Regulamento Financeiro. Para assegurar a 
coerência com outras referências ao Regulamento Financeiro no presente regulamento, é 
preferível referir-se ao novo Regulamento Financeiro. Além disso, ao avaliar a necessidade 
de confiar a execução do programa a uma agência executiva, a Comissão deve ter em 
consideração a experiência da agência executiva da RTE-T, a qual tem gerido com êxito o 
atual programa da RTE-T.

Alteração 49
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) as ações correspondentes à parte I do 
anexo ao presente regulamento;

Or. fr

Justificação

Dado o caráter limitado dos recursos disponíveis e o objetivo de consecução da rede central 
até 2030, deve-se limitar a ajuda financeira sob a forma de subvenções ao anexo 1 do 
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presente regulamento.

Alteração 50
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 
definidos no artigo 36.º do Regulamento 
(UE) n.º XXXX/2012 [Orientações para a 
RTE-T];

Or. fr

Justificação

Os nós urbanos desempenham um papel essencial na consecução da rede principal e devem, 
por conseguinte, ser elegíveis para receber ajuda financeira na forma de subvenções através 
do presente regulamento.

Alteração 51
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;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Dado o caráter limitado dos recursos, deve-se limitar a ajuda financeira sob a forma de 
subvenções aos projetos que apresentem um verdadeiro valor acrescentado europeu.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ações no domínio dos transportes que As ações no domínio dos transportes que 
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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 
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.

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.

Or. fr

Alteração 53
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. fr

Alteração 54
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 

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

subvenções a título do presente 
regulamento são as seguintes:

(a) os projetos de interesse comum que se 
enquadrem nas categorias enunciadas 
nos pontos 1 e 2 do anexo II do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas] são elegíveis para o apoio 
financeiro da União na forma de 
subvenções para estudos;
(b) os projetos de interesse comum que se 
enquadrem nas categorias enunciadas 
nos pontos 1 e 2 do anexo II do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas] que, segundo o plano de 
atividades e outras avaliações realizadas, 
nomeadamente, por eventuais investidores 
ou credores, sejam comercialmente 
viáveis, mas estejam ligeiramente abaixo 
da notação de risco que levaria a uma 
decisão de investimento, são elegíveis 
para o apoio financeiro da União na 
forma de instrumentos financeiros para 
obras;
(c) os projetos de interesse comum que se 
enquadrem nas categorias enunciadas 
nos pontos 1, alíneas a) a d) e 2 do anexo 
II do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas] serão elegíveis para o apoio 
financeiro da União na forma de 
subvenções para obras se cumprirem na 
íntegra os seguintes critérios:
(i) o projeto não é comercialmente viável, 
segundo o plano de atividades e outras 
avaliações realizadas, nomeadamente, por 
eventuais investidores ou credores. A 
decisão sobre os incentivos e a sua 
justificação, referida no artigo 14.º, n.º 3 
do Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas], é tomada em consideração 
aquando da avaliação da viabilidade 
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comercial do projeto;
(ii) o projeto foi objeto de uma decisão de 
imputação dos custos transfronteiras nos 
termos do artigo 13.º Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para as 
infraestruturas energéticas] ou, no caso 
dos projetos que obtiveram uma isenção 
nos termos do artigo 36.º da Diretiva 
2009/73/CE ou do artigo 17.º do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, de um 
parecer das entidades reguladoras 
nacionais competentes e da Agência sobre 
a viabilidade comercial do projeto;
(iii) a análise custo-benefício específica 
do projeto prevista no artigo 13.º do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas] fornece provas da existência 
de, pelo menos, um dos seguintes fatores 
externos positivos:
- projetos que promovam uma maior 
integração do mercado interno da energia 
e a interoperabilidade das redes de 
eletricidade e de gás através das 
fronteiras, interligando as redes dos 
Estados-Membros e eliminando os 
obstáculos internos, mediante a 
otimização da transmissão de energia 
transfronteiriça em relação à capacidade 
de geração de energia instalada ou 
mediante uma maior cobertura da 
procura entre os Estados-Membros por 
meio de interligações de fluxo inverso de 
gás;
- projetos que otimizem a segurança do 
aprovisionamento de energia e/ou a 
solidariedade através da diversificação 
das fontes de aprovisionamento, 
fornecendo contrapartidas e vias de 
aprovisionamento, aumentando a 
capacidade de armazenamento, a 
prevenção ou redução de ruturas, 
evitando o derrame de energias 
renováveis como consequência da falta de 
ligações transfronteiriças ou reduzindo ou 
eliminando o isolamento energético dos 
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Estados-Membros através da ligação 
desses mercados com fontes de 
aprovisionamento mais diversificadas 
e/ou através da instalação de interligações 
de fluxo inverso de gás;
- projetos que contribuem 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.
(d) os projetos de interesse comum que se 
enquadrem nas categorias enunciadas no 
ponto 1, alínea e) do anexo II do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para as infraestruturas 
energéticas] serão elegíveis para o apoio 
financeiro da União na forma de 
subvenções para obras se não forem 
comercialmente viáveis ao abrigo da 
alínea c), subalínea i) do presente artigo e 
puderem fornecer provas da existência de 
fatores externos positivos nos termos da 
alínea c), subalínea iii) do presente artigo;

Or. en

Justificação

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established accordingly. 
As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the CEF and MFF 
will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of guarantee/power 
in defining which projects should be eligible for EU funding. The rapporteurs would like to 
open the debate on what these priorities should be for the EP.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No domínio das telecomunicações, todas
as ações que executem os projetos de 
interesse comum e as ações de apoio ao 

4. No domínio das telecomunicações, 
apenas as ações que contribuam para
projetos de interesse comum ao abrigo do 
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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.

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 banda 
larga, devem ser elegíveis para o apoio 
financeiro da União na forma de 
instrumentos financeiros.

Or. en

Justificação

O apoio financeiro deverá assentar principalmente nos instrumentos financeiros no domínio 
da implantação da banda larga, dada a especificidade do setor das telecomunicações, por 
forma a evitarem-se distorções de mercado e para um uso mais eficiente em termos de custos 
com maior efeito de alavanca dos fundos da UE.

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As ações que apliquem projetos de 
interesse comum e que apresentem 
sinergias em pelo menos dois dos setores 
abrangidos pelo MIE (transportes, 
energia e telecomunicações), conforme 
enunciadas na parte 4 do anexo, podem 
beneficiar de ajuda financeira da União 
nos termos do presente regulamento. 

Or. fr

Justificação

A proposta da Comissão estabelece diferentes critérios de elegibilidade para o apoio 
financeiro da UE para cada setor, o que dificulta o financiamento da ação com potenciais 
sinergias. Para dar mais incentivos a projetos que tenham sinergias entre os transportes, as 
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telecomunicações e a energia, é apresentada uma nova categoria de elegibilidade, assim 
como um novo anexo com uma lista previamente identificada de projetos.

Alteração 57
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.

Os programas de trabalho, definidos no 
artigo 17.º do presente regulamento,
estabelecem as formas das subvenções que 
podem ser utilizadas para financiar as 
ações em causa.

Or. fr

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que seja necessário para 
realizar os objetivos de um dado projeto de 
interesse comum, países terceiros e 
entidades estabelecidas em países terceiros 
podem participar em ações que contribuam 
para os projetos de interesse comum.

4. Nos casos em que seja necessário para 
realizar os objetivos de um dado projeto de 
interesse comum e seja devidamente 
justificado, países terceiros e entidades 
estabelecidas em países terceiros podem 
participar em ações que contribuam para os 
projetos de interesse comum,
nomeadamente no que diz respeito à 
diversificação das fontes de 
aprovisionamento e à segurança do 
aprovisionamento no setor da energia.

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2
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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 na forma de 
subvenções a título do presente 
regulamento, exceto se tal for 
indispensável para realizar os objetivos de 
um dado projeto de interesse comum e 
após ser verificada a incapacidade de 
apoiar a ação mediante outras formas de 
ajuda financeira previstas no âmbito dos 
programas do MIE ou mediante outros 
programas da União.

Or. fr

Justificação

Dado o caráter limitado dos recursos, deve-se limitar ao máximo a ajuda financeira sob a 
forma de subvenções aos projetos implementados na União.

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se necessário para realizar mais 
eficazmente ações pertinentes que 
contribuam para projetos de interesse 
comum em países terceiros nos termos dos 
Regulamentos (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], (UE) 
n.º XXX/2012 [Orientações para as 
infraestruturas energéticas 
transeuropeias] e (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações INFSO], o financiamento a 
título do presente regulamento pode ser 
conjugado com financiamento coberto 
por outros regulamentos pertinentes da 
União. Nesse caso, a Comissão pode 
decidir, através de um ato de execução, 
um conjunto único de regras que devem 
aplicar-se à execução.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Esta disposição é contrária à regra definida pelos Tratados segundo a qual dois tipos de 
subvenções europeias não podem ser acumulados num único projeto.

Alteração 61
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.

6. Os programas de trabalho plurianuais e 
anuais, definidos no artigo 17.º do 
presente regulamento, podem prever 
regras específicas adicionais relativas à 
apresentação de propostas.

Or. fr

Alteração 62
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 e para as ações 
que promovam a interoperabilidade dos 
transportes ferroviários;

Or. en

Justificação

A interoperabilidade é essencial para o funcionamento adequado do mercado interno, 
nomeadamente no setor ferroviário. Por conseguinte, é necessário definir uma taxa de 
cofinanciamento incentivadora para ações a favor da interoperabilidade.
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Alteração 63
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 marítimos e interiores e de 
plataformas multimodais; o montante da 
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 20% dos custos elegíveis.

Or. fr

Justificação

Dado o caráter limitado dos recursos, deve-se limitar a ajuda financeira sob a forma de 
subvenções aos projetos que apresentem um verdadeiro valor acrescentado europeu.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) melhoria da acessibilidade das 
infraestruturas de transporte para pessoas 
com mobilidade reduzida: o montante da 
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 10 %.

Or. fr

Justificação

Para dar resposta ao objetivo de um crescimento inclusivo estabelecido no artigo 3.º, alínea 
a) do presente regulamento, devem-se promover ações destinadas a facilitar o acesso de 
pessoas com mobilidade reduzida às infraestruturas de transporte.

Alteração 65
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), incluindo 
equipamentos de terra e equipamentos de 
bordo, serviços de informação fluvial 
(SIF) e sistemas de monitorização do 
tráfego de navios e de informação 
(VTMIS): o montante da ajuda financeira 
da União não pode ultrapassar 50% dos 
custos elegíveis;

Or. fr

Justificação

Os sistemas de transporte inteligentes desempenham um papel fundamental na consecução 
dos objetivos específicos visados pelo presente regulamento. É portanto necessário valorizá-
los ainda mais, nomeadamente no que diz respeito aos setores fluvial e marítimo.

Alteração 66
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 implementação de 
componentes terrestres do programa 
SESAR: o montante da ajuda financeira da 
União não pode ultrapassar 20% dos custos 
elegíveis.

Or. fr

Justificação

Os sistemas de bordo ligados à aplicação do SESAR podem receber um financiamento 
adequado do mercado. Assim, é necessário restringir a ajuda financeira pública às 
componentes terrestres.
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Alteração 67
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

Alteração 68
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 60 % para 
as ações que, com base nos elementos de 
prova referidos no artigo 7.º, n.º 3, alíneas 
c) e d), garantam um grau elevado de 
segurança do aprovisionamento à escala 
regional ou da União, reforcem a 
solidariedade da União e contribuam para 
o desenvolvimento sustentável e a 
proteção do ambiente.

Or. en

Alteração 69
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;

Suprimido
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Or. en

Alteração 70
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 para as seguintes 
ações:

(a) qualquer ação que apresente sinergias 
entre pelo menos dois setores abrangidos 
pelo MIE (transportes, energia e 
telecomunicações). O montante da ajuda 
financeira da União é proveniente das 
dotações dos setores previstos no artigo 
5.º, n.º 1, devendo ser proporcional ao 
peso de cada setor na 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 
estufa.
Este aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

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. fr
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Justificação

A presente alteração visa esclarecer os critérios subjacentes à concessão de subvenções e  à 
taxa de cofinanciamento adicional de 10 % para as alterações climáticas e as «ações 
sinergéticas». Especifica igualmente que o apoio financeiro para as sinergias provirá das 
dotações financeiras de cada um dos setores em causa, por forma a garantir uma 
distribuição setorial justa dos recursos financeiros.

Alteração 71
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. fr

Alteração 72
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 a máxima prioridade 
possível aos projetos que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão. É prestada uma especial 
atenção às dificuldades que podem ser 
enfrentadas por alguns Estados-Membros
em matéria de engenharia de projeto, bem 
como a uma distribuição geográfica 
equilibrada dos diversos projetos.

Or. fr
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Justificação

A afetação de um montante de 10 mil milhões de euros do Fundo de Coesão para projetos 
realizados no âmbito do CEF permitirá aos países envolvidos participar plenamente no RTE-
T. No âmbito de uma gestão centralizada e da adjudicação concorrencial dos projetos, a 
Comissão deverá assegurar que os países beneficiários do Fundo de Coesão recebem a 
assistência técnica necessária e que os projetos selecionados sejam equilibrados do ponto de 
vista geográfico.

Alteração 73
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 marítimos e interiores e aeroportos, 
desenvolvimento de plataformas 
multimodais e dos portos;

Or. fr

Alteração 74
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 (SIF, ITS 
no setor rodoviário, VTMIS e SESAR).

Or. fr

Alteração 75
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 

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

um ano após a data de início fixada nas 
condições de concessão da ajuda financeira 
e no prazo de dois anos após essa data 
para todas as demais ações suscetíveis de 
receber ajuda financeira a título do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 76
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 
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,
exceto em casos de força maior 
devidamente justificados.

Or. fr

Alteração 77
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 
beneficiários em causa para que estes 
possam apresentar as suas observações 
dentro de um prazo determinado.

4. Antes de tomar qualquer das decisões 
previstas nos números 1, 2 e 3, a Comissão 
examina o caso em questão e informa os 
beneficiários em causa para que estes 
possam apresentar as suas observações 
dentro de um prazo determinado. 
Comunica ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho todas as decisões tomadas no 
momento da adoção dos programas 
anuais como previsto no artigo 17.º.

Or. fr
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Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) podem prever condições específicas, 
como o local de realização das atividades 
contratadas, se devidamente justificadas 
pelos objetivos das ações e desde que tais 
condições não infrinjam os princípios que 
regem os contratos públicos;

(a) podem prever condições específicas, 
como o local de realização das atividades 
contratadas, se devidamente justificadas 
pelos objetivos das ações e desde que tais 
condições não infrinjam os princípios da 
União que regem os contratos públicos;

Or. fr

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os instrumentos financeiros 
estabelecidos em conformidade com o 
título VIII do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro 2012] podem ser utilizados para 
facilitar o acesso ao financiamento às 
entidades que executem ações que 
contribuam para projetos de interesse 
comum, conforme definidos nos 
Regulamentos (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], (UE) 
n.º XXX/2012 [Orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias] 
e (UE) n.º XXX/2012 [Orientações 
INFSO], e para a realização dos seus 
objetivos. Os instrumentos financeiros 
baseiam-se em avaliações ex ante das 
imperfeições do mercado ou das situações 
de investimento insatisfatórias, assim 
como das necessidades de investimento.

1. Os instrumentos financeiros 
estabelecidos em conformidade com o 
título VIII do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro 2012] podem ser utilizados para 
facilitar o acesso ao financiamento às 
entidades que executem ações que 
contribuam para projetos de interesse 
comum, conforme definidos nos 
Regulamentos (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], (UE) 
n.º XXX/2012 [Orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias] 
e (UE) n.º XXX/2012 [Orientações 
INFSO], e para a realização dos seus 
objetivos.

Or. fr
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Justificação

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI) 

FI shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

3. Podem ser utilizados os seguintes 
instrumentos financeiros:

3. Podem, nomeadamente, ser utilizados 
os seguintes instrumentos financeiros:

Or. fr

Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 3 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) qualquer outro instrumento 
financeiro.

(c) outros instrumentos financeiros, caso 
sejam respeitadas as seguintes condições:
- conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro]; e
- conformidade com os objetivos do 
presente regulamento.
Este procedimento pode ser executado 
através de atos delegados, em 
conformidade com o artigo 25.º do 
presente regulamento.

Or. fr
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Justificação

Por razões de boa gestão financeira, é necessário especificar as condições nas quais um 
instrumento financeiro não abrangido pelo presente regulamento pode ser criado. Este 
esclarecimento esforça-se por preservar a flexibilidade necessária para lidar com situações 
económicas imprevistas, assegurando simultaneamente um controlo democrático pelo 
Parlamento Europeu.

Alteração 82
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 um apoio 
através de instrumentos financeiros, em 
conformidade com o artigo 17.º do 
presente regulamento, são selecionadas 
segundo o princípio da «ordem de 
chegada» e devem procurar a 
diversificação setorial e geográfica entre os
Estados-Membros, devendo cumprir os 
seguintes critérios:
- responder aos objetivos da estratégia 
Europa 2020;
- representar um valor acrescentado 
europeu;
- assegurar a não-distorção da 
concorrência no mercado interno;
- apresentar um efeito de alavanca ou um 
efeito multiplicador no que diz respeito ao 
apoio da União.

Or. xm

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A União, qualquer Estado-Membro e 
outros investidores podem fornecer uma 
contribuição financeira adicional para além 

2. A União, qualquer Estado-Membro e 
outros investidores podem fornecer uma 
contribuição financeira adicional para além 
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das contribuições recebidas por via dos 
instrumentos financeiros, desde que a 
Comissão concorde com as alterações aos 
critérios de elegibilidade das ações e/ou à 
estratégia de investimento do instrumento 
que possa ser necessário introduzir devido 
à contribuição adicional.

das contribuições recebidas por via dos 
instrumentos financeiros, desde que a 
Comissão aprove a mesma.

Or. fr

Alteração 84
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. Podem gerar 
rendimentos, sem com isso impedir a 
realização de ações apoiadas no âmbito 
do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 85
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 para os 
transportes podem ser combinados com 
subvenções financiadas pelo orçamento da 
União, inclusivamente por força do 
presente regulamento, na condição de 
essas subvenções serem necessárias para 
a viabilidade do projeto.

Or. fr
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Alteração 86
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. De acordo com o artigo 18.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro], as receitas e os 
reembolsos gerados por um instrumento 
financeiro revertem a favor desse 
instrumento financeiro. Relativamente aos 
instrumentos financeiros já criados no 
quadro financeiro plurianual para o 
período de 2007-2013, as receitas e os 
reembolsos gerados por operações 
iniciadas nesse período revertem a favor 
do instrumento financeiro para o período 
de 2014-2020.

6. De acordo com o artigo 18.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro], as receitas e os 
reembolsos gerados por um instrumento 
financeiro revertem a favor desse 
instrumento financeiro no período de 
duração do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 87
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 em 
conformidade com o artigo 25.º do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Nos programas de trabalho plurianuais e anuais, as decisões políticas podem ser tomadas 
pela Comissão, as quais complementam o presente regulamento. Por esta razão, os relatores 
propõem substituir os atos de execução por atos delegados, com o Parlamento Europeu a ter 
um melhor controlo sobre estas questões.
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Alteração 88
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 delegado em 
conformidade com o artigo 25.º do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Nos programas de trabalho plurianuais e anuais, as decisões políticas podem ser tomadas 
pela Comissão, as quais complementam o presente regulamento. Por esta razão, os relatores 
propõem substituir os atos de execução por atos delegados, com o Parlamento Europeu a ter 
um melhor controlo sobre estas questões.

Alteração 89
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No domínio dos transportes, pelo 
menos 4 a 5 % dos recursos orçamentais 
referidos no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) são 
utilizados na forma de instrumentos 
financeiros inovadores.

Or. fr

Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

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]. Todos os projetos 
serão avaliados com base nos seguintes 
critérios:

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

(a) a maturidade da ação no 
desenvolvimento do projeto, bem como as 
etapas de preparação e a solidez da 
execução proposta;

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

(b) o efeito de alavanca do apoio da União 
sobre o investimento público e privado e 
do mercado único;

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

(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 
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emissões de gases com efeito de estufa 
e/ou outros impactos ambientais e a 
acessibilidade;
(e) para os transportes e para a energia: a 
dimensão transfronteiriça.

Or. en

Justificação

Os critérios de seleção devem ser predefinidos de acordo com o artigo 5.º do regulamento 
atual (n.° 680/2007).

Alteração 92
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 ou os direitos de 
passagem comuns. 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 e os sistemas de transporte 
inteligentes e sustentáveis, os direitos de 
passagem comuns ou a ligação de 
infraestruturas. Podem ser adotados 
convites à apresentação de propostas 
multissetoriais com as dotações 
financeiras dos setores previstos no artigo 
5.º, n.º 1, devendo ser proporcionais ao 
peso de cada setor nas ações visadas;

Or. fr

Alteração 93
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O calendário indicativo para a autorização 
das diferentes prestações anuais é 

O calendário indicativo para a autorização 
das diferentes prestações anuais é 
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comunicado aos beneficiários das 
subvenções e, se aplicável aos 
instrumentos financeiros, às instituições 
financeiras em causa.

comunicado aos beneficiários das 
subvenções, aos Estados-Membros
envolvidos e ao Parlamento Europeu e, se 
aplicável aos instrumentos financeiros, às 
instituições financeiras em causa.

Or. fr

Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

As dotações não utilizadas no final do 
exercício para o qual foram inscritas 
transitam automaticamente para o exercício 
seguinte por uma única vez.

As dotações não utilizadas no final do 
exercício para o qual foram inscritas 
transitam automaticamente para o exercício 
seguinte por uma única vez, em
conformidade com os artigos 9.º e 10.º do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro].

Or. fr

Alteração 95
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 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 de projetos. Os Estados-Membros
podem solicitar a participação da Comissão 
nos controlos no local.

Or. fr
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Justificação

Por uma questão de simplificação, é necessário harmonizar as regras relativas às 
responsabilidades dos Estados-Membros para os três setores.

Alteração 96
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.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por uma questão de simplificação, é necessário harmonizar as regras relativas às 
responsabilidades dos Estados-Membros para os três setores.

Alteração 97
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informam 
permanentemente a Comissão 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. e, se for necessário,
através dos sistemas interativos de 
informação geográfica e técnica, 
nomeadamente o sistema TENtec, no caso 
das redes transeuropeias de transportes.

Os Estados-Membros informam 
anualmente a Comissão 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. fazem-no através dos sistemas 
interativos de informação geográfica e 
técnica, nomeadamente o sistema TENtec, 
no caso das redes transeuropeias de 
transportes.
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Or. fr

Alteração 98
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 18.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 coerência, assim 
como a identificação e exploração de 
sinergias entre os setores e , em especial, 
procura garantir uma contribuição 
equitativa das dotações financeiras de 
cada setor nos convites à apresentação de 
propostas multissetoriais e no 
estabelecimento das taxas de 
cofinanciamento para ações que 
apresentem sinergias entre os setores. 

Or. fr

Justificação

A Comissão deve também ter a tarefa de tentar encontrar soluções de financiamento 
adequadas para as sinergias e para os convites à apresentação de propostas multissetoriais.

Alteração 99
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 para 2014-
2020.

Or. fr
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Alteração 100
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 
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.

1. O mais tardar em 31 de dezembro de 
2017, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu 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 
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. fr

Alteração 101
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 deve 
abranger igualmente a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União.

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

Or. fr



PE491.110v02-00 64/70 PR\909973PT.doc

PT

Alteração 102

Proposta de regulamento
Anexo – parte I – alínea a) – Prioridades horizontais

Texto da Comissão

Gestão e Serviços Inovadores Céu Único Europeu - SESAR

Gestão e Serviços Inovadores
sistemas de gestão do tráfego para o 
transporte rodoviário, ferroviário e por vias 
navegáveis (ITS, ERTMS e RIS).

Gestão e Serviços Inovadores Portos e aeroportos da rede principal

Alteração

Gestão e Serviços Inovadores Céu Único Europeu - SESAR

Gestão e Serviços Inovadores
Sistemas de gestão do tráfego para o 
transporte rodoviário, ferroviário e por vias 
navegáveis (ITS, ERTMS, RIS e VTMIS)

Gestão e Serviços Inovadores Portos e aeroportos da rede principal,
autoestradas do mar

Or. fr

Justificação

Em função da sua natureza primordial no sistema de transportes da UE, as autoestradas do 
mar e o VTMIS devem ser incluídos nas prioridades horizontais.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Anexo – Parte III a (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Lista dos projetos previamente identificados que apresentam sinergias entre pelo menos 
dois setores abrangidos pelo MIE.

Implantação de uma rede de aprovisionamento de energia não-fóssil e não-poluente (por 



PR\909973PT.doc 65/70 PE491.110v02-00

PT

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.

Or. xm

Justificação

Texto ligado à alteração 56 relativa ao artigo 7.º,  n.º 4-A (novo). O presente novo anexo 
define uma lista provisória a partir de uma lista previamente identificada de «projetos 
sinergéticos» elegíveis para apoio da UE, que dará mais orientação aos promotores dos 
projetos para a apresentação de ações com eventuais sinergias entre os três setores.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O regulamento que propõe a criação de um Mecanismo para Interligar a Europa visa:

- concentrar recursos em projetos com valor acrescentado europeu no domínio das 
infraestruturas de transporte, energia e telecomunicações para a criação de redes europeias 
integradas, garantindo um desempenho equitativo e de alto nível dessas infraestruturas em 
todo o território da União;

- centralizar, simplificar e condicionar a concessão de fundos atribuídos ao presente 
regulamento em toda a União, explorando simultaneamente as sinergias entre os três setores; 

- partilhar judiciosamente os recursos entre as ajudas diretas e a participação de novos 
instrumentos financeiros, associando o mercado e multiplicando a eficácia dos créditos 
europeus;

- melhorar a integração dos países da coesão no plano financeiro, técnico e operacional, 
integrando parte dos fundos do MIE ao abrigo das regras do Fundo de coesão no domínio dos 
transportes.

No contexto da profunda crise que atravessamos, a procura do progresso económico, social e 
ambiental na Europa requer em simultâneo:

- medidas para reequilibrar as contas públicas;
- a melhoria da competitividade da economia na Europa;
- o regresso a um crescimento sustentável, inclusivo e equilibrado.

Neste sentido, os relatores apoiam fortemente o presente regulamento que visa estabelecer um 
Mecanismo Interligar a Europa, desempenhando um papel de relevo no objetivo de 
crescimento e de competitividade no domínio dos transportes, da energia e das 
telecomunicações, das três formas que se seguem:

- em primeiro lugar, dando ao setor de engenharia dos transportes públicos os recursos 
necessários para a execução de projetos de infraestrutura e dinamizando deste modo vastos 
setores de economia, quer na fase de consecução como na implementação e, por fim na 
manutenção;

- em segundo lugar, estimulando nesses setores, a pesquisa, a transferência tecnológica e o 
desenvolvimento (financeiro e operacional), o que permitirá à Europa conservar a sua 
liderança à escala mundial nestes domínios;

- em terceiro lugar, dotando a União Europeia de sistemas de transportes, energia e 
telecomunicações robustos, eficientes e fiáveis que participam na competitividade global da 
sua economia, com um funcionamento harmonioso e integrado da União, melhorando seu 
desempenho económico, social, ambiental e a sua integração territorial.
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Os investimentos necessários estimados até 2020 no território da União estão estimados em:
- 500 mil milhões para as redes transeuropeias de transportes, dos quais 250 mil milhões serão 
afetados à eliminação dos estrangulamentos e na criação dos elos em falta, nomeadamente 
elos transfronteiriços;
- 200 mil milhões para redes transeuropeias de energia;
- 270 mil milhões para a implantação da banda larga e as plataformas de serviço.

Neste sentido, a dotação de 50 mil milhões do presente mecanismo imporá:
- uma escolha judiciosa das infraestruturas em função do seu valor acrescentado europeu e da 
sua coerência com a estratégia Europa 2020;
- uma gestão otimizada e coordenada do Mecanismo ao nível das instâncias da União 
Europeia;
- uma estreita concertação com as partes interessadas (Estados-Membros, regiões, 
coletividades territoriais, promotores de projetos);
- uma cooperação entre as próprias instituições europeias (Comissão, Conselho e Parlamento);
- uma atenção particular aos países beneficiários da Coesão, cujas necessidades são grandes e 
cujos recursos são muitas vezes limitados;
- uma otimização dos recursos financeiros entre as medidas convencionais de intervenção e os 
novos instrumentos financeiros.

 as subvenções deverão apenas ser utilizadas para projetos que geram pouca ou 
nenhuma receita, as taxas de cofinanciamento devem estar adequadas aos objetivos 
e às prioridades fixadas, com as expectativas dos operadores e do mercado, assim 
como com a natureza das operações

 os instrumentos financeiros inovadores deverão permitir recorrer intensivamente 
aos mercados, preservando:
o os interesses da União, a regularidade e a objetividade das operações
o efeitos de alavanca significativos
o a ausência de distorção da concorrência e de perturbação dos mercados

- a integração do presente regulamento no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual 
assegurando uma estreita coordenação com os outros financiamentos contribuindo para os 
mesmos objetivos, nomeadamente:

 o Oitavo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento (Horizonte 2020)
 as políticas regionais de coesão

Neste contexto, os relatores consideram que os programas plurianuais e anuais deverão ser 
objeto de atos delegados. O Parlamento deve estar envolvido uma vez que as escolhas 
políticas são efetuadas no seu âmbito (por exemplo, nos convites à apresentação de propostas 
que devem ser publicados) e que as regras adicionais específicas relativas à apresentação de 
projetos de interesse comum podem também ser adotadas no seu âmbito, substituindo 
eventualmente o ato de base. Além disso, nos domínios da energia e das telecomunicações, 
não existe uma lista de projetos de interesse comum para financiar, o que pode dar um poder 
discricionário demasiado importante à Comissão.

Os três setores em questão no presente instrumento possuem uma importância estratégica para 
o futuro da União e da sua população.
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I – No domínio dos transportes

É neste domínio que se estabelece o elo de ligação físico entre todas as regiões da União, a 
capacidade de mobilidade das pessoas e bens sem a qual nenhum desenvolvimento é possível 
e que condiciona a harmonia territorial da União. Convém também sublinhar que, por detrás 
da política de infraestrutura e a sua utilização, toda a indústria europeia ligada ao transporte 
(por exemplo no domínio automóvel, na aviação, na indústria ferroviária, no espaço, nos 
sistemas de transporte espacial) ocupam ainda uma posição de liderança mundial e 
representam uma parte importante do nosso potencial económico.

Outro elemento decisivo que caracteriza as redes eficientes de transporte é a sua contribuição 
para a competitividade. Já em 1993, Jacques Delors, Presidente da Comissão Europeia, 
estimava no Livro Branco sobre o Crescimento, a Competitividade e o Emprego1 que, para 
criar 15 milhões de empregos e impulsionar o crescimento económico, as necessidades em 
matéria de redes de transporte ascendiam a 220 mil milhões de ecus2 até ao ano 2000, dos 
quais 82 mil milhões para projetos prioritários.

Vinte anos mais tarde e numa crise económica semelhante, a Comissão propõe para o setor 
dos transportes no mínimo 50 mil milhões (31,7 mil milhões de euros) para uma União em 
que o número de Estados-Membros e as necessidades aumentaram consideravelmente.

Do ponto de vista dos relatores, o montante ideal para induzir o efeito de alavanca esperado 
no domínio dos transportes deve representar, no mínimo, 10 % das necessidades estimadas 
(500 mil milhões de euros para a RTE-T até 2020).
No sentido de compensar os recursos limitados, a Comissão propõe claramente a 
concentração do Mecanismo Interligar a Europa nos projetos que estejam suficientemente 
desenvolvidos para obter financiamento durante o período de vigência do próximo quadro 
financeiro plurianual, possuem um elevado valor acrescentado da UE e digam respeito a 
questões horizontais ou a meios de transporte sustentáveis, como as redes ferroviárias ou vias 
navegáveis interiores. A lista do Anexo define já um número limitado de potenciais projetos, 
nomeadamente sob a forma de corredores, que serão financiados em 85 % do capital 
disponível para o CEF. Não obstante, o elemento concorrencial subjacente aos convites à 
apresentação de propostas manter-se-á, uma vez que os fundos disponíveis não são suficientes 
para financiar todos os projetos mencionados no Anexo.

Os relatores acolhem favoravelmente a introdução da abordagem relativa aos corredores, a 
qual constitui uma melhoria significativa na governação dos atuais 30 projetos prioritários da 
RTE-T escolhidos em 2004 pela sua elevada importância para os objetivos em matéria de 
fluxos de tráfego transnacionais, de coesão e de desenvolvimento sustentável. Os relatores 
pretendem, nesta fase, e como ponto de partida, cingir-se aos 10 corredores previamente 
identificados e a outros troços apresentados pela Comissão, propondo tão-somente uma ligeira 
modificação das prioridades horizontais, adicionando as «autoestradas do mar» por forma a 
que este conceito continue a ser uma prioridade para a RTE-T, assim como os serviços ITS 
marítimos. 
Além disso, se o Conselho concordar em reduzir significativamente a dotação financeira, deve 

                                               
1 COM(93)700.
2 1 ECU= 1 Euro em 1 de janeiro de 1999
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ser realizada uma revisão significativa da lista dos projetos de transporte previamente 
identificados e mencionados na parte I do Anexo.

Em suma, o uso de parte do Fundo de Coesão no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa no 
domínio dos transportes deve ser visto como uma oportunidade para os países em questão. 
Permitir-lhes-á uma melhor ligação às grandes redes europeias, melhorando assim a sua 
competitividade e a sua integração na União Europeia. Não obstante, será necessário ter em 
consideração a situação específica desses países, quer no plano financeiro quer no plano 
operacional, particularmente no que diz respeito ao princípio da «perda de direitos em caso de 
não utilização». Compensando algumas desvantagens ligadas à capacidade administrativa, a 
assistência técnica destinada a apoiar a engenharia de projeto nos países beneficiários do 
Fundo de Coesão permitir-lhes-á beneficiar plenamente do MIE.

II - No domínio da energia

O desenvolvimento das infraestruturas condiciona diversos desafios vitais para a União 
Europeia nos próximos anos:

- A in(ter)dependência e a solidariedade no domínio do aprovisionamento de energia na 
União (segurança, estabilidade);

- A implementação de redes inteligentes e mais eficientes, poupando assim recursos 
energéticos;

- O desenvolvimento de novas redes de energia renováveis e a sua ligação a redes 
convencionais.

No setor da energia, o défice de investimento estimado ronda os 200 mil milhões de euros e a 
conclusão tardia do mercado interno constituem os principais obstáculos a serem superados 
para se alcançarem os objetivos estratégicos da UE 2020. 

Por conseguinte, os relatores consideram que a obtenção de alavancagem máxima para cada 
euro investido na infraestrutura energética proporciona o valor mais alto do CEF. A este 
respeito, a utilização extensiva de instrumentos financeiros também oferece vantagens 
adicionais para aumentar e atrair financiamento privado através de instrumentos de mercado, 
que são indispensáveis para o desenvolvimento de infraestruturas numa época de restrições 
financeiras. 

As subvenções podem e devem ser utilizadas como último recurso para os projetos 
prioritários, onde não existe viabilidade comercial, mas importantes efeitos externos positivas, 
sem distorcer o mercado de energia ainda em desenvolvimento e sem criar concorrência 
artificial com recursos privados. 

O CEF irá funcionar como um meio de colmatar a lacuna entre as necessidades de 
infraestruturas novas e renovadas e os objetivos energéticos e climáticos estabelecidos para 
2020, desde que as prioridades sejam seguidas na fase de execução do Mecanismo Interligar a 
Europa.

III – No domínio das telecomunicações  

A implantação da banda larga orientada para a procura deve representar a escolha estratégica 
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para concluir o mercado único no domínio das Tecnologias da Comunicação e Informação e 
alcançar os objetivos da Agenda Digital.

Por conseguinte, deve ser dada prioridade à criação de uma infraestrutura europeia de serviços 
digitais; ligações dorsais de alta velocidade transeuropeias para as administrações públicas, 
prestação transfronteiras de serviços de administração pública em linha (por exemplo: 
serviços transfronteiras de contratação pública, justiça e saúde em linha); permitir o acesso às 
informações do setor público, nomeadamente recursos digitais do património europeu, data.eu 
e a recursos multilingues; a segurança (maior segurança na Internet e nas infraestruturas 
fundamentais de serviços) e serviços de energia inteligentes. 

Os relatores acreditam que os instrumentos financeiros devem ser o único mecanismo de 
execução para apoiar a implantação da banda larga nos termos do CEF. De facto, os 
instrumentos financeiros têm muitas vantagens em relação às subvenções, incluindo um efeito 
de alavanca muito maior e, portanto, a capacidade de alcançar mais famílias com o mesmo 
orçamento. Quando for aprovado, os programas de apoio público devem centrar-se na criação 
de efeitos externos positivos, tais como: o desenvolvimento da economia local/rural, o 
aumento da competitividade e a criação de empregos.

IV – Sinergias

Para finalizar, os relatores acolhem favoravelmente a proposta da Comissão com vista a criar 
um único instrumento que abranja os três setores, uma vez que reduzirá as despesas 
administrativas da gestão do programa. Não obstante, os relatores sentem que as potenciais 
sinergias entre energia, transportes e telecomunicações devem ser mais estimuladas. Com o 
objetivo de proporcionar mais incentivos aos promotores dos projetos para a apresentação de 
ações com eventuais sinergias entre os três setores, os relatores propõem a introdução de uma 
formulação mais específica com respeito às sinergias e, em especial, aos critérios de 
elegibilidade, às taxas de cofinanciamento, à governação e às regras financeiras. Uma nova 
lista provisória de projetos previamente identificados com potenciais sinergias é apresentada 
na parte IV do Anexo. 

Em síntese, os relatores consideram que o MIE pode permitir, por meio de uma gestão 
transparente, sinérgica, simplificada, centralizada e condicionada, obter uma máxima eficácia 
dos financiamentos europeus destinado às grandes prioridades políticas da União em matéria 
de transportes, de energia e TIC. 

As alterações propostas não se destinam à adição de novos elementos mas a esclarecer o 
objeto do regulamento relativo ao MIE que, segundo os relatores, deve permanecer conciso.

Durante as negociações sobre o próximo quadro financeiro plurianual, os relatores deverão 
velar pela afetação a este mecanismo de recursos orçamentais e operacionais significativos. A 
redução destes recursos esvaziaria o sistema do seu conteúdo e poderia comprometer 
gravemente as políticas de crescimento e de competitividade da União.


