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Alteração 32
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Estes objetivos específicos devem ser 
alcançados através do estabelecimento de 
interligações e da interoperabilidade entre 
as redes de transporte nacionais, de uma 
forma eficiente em termos de recursos.

(3) Estes objetivos específicos devem ser 
alcançados através do estabelecimento de 
interligações e da interoperabilidade entre 
as redes de transporte nacionais, de uma 
forma eficiente em termos de recursos, 
ecoeficiente e socialmente sustentável.

Or. sv

Alteração 33
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A rede global deverá consistir numa 
rede de transportes à escala europeia, 
garantindo a acessibilidade de todas as 
regiões da União, incluindo as regiões 
remotas e ultraperiféricas, conforme 
previsto pela Política Marítima Integrada, e 
o reforço da coesão entre elas. As 
orientações devem definir os requisitos 
para a infraestrutura da rede global, a fim 
de criar uma rede de elevada qualidade em 
toda a União até 2050.

(10) A rede global deverá consistir numa 
rede de transportes à escala europeia, 
garantindo a acessibilidade de todas as 
regiões da União, incluindo as regiões 
remotas e ultraperiféricas, conforme 
previsto pela Política Marítima Integrada, e 
o reforço da coesão entre elas. As 
orientações devem definir os requisitos 
para a infraestrutura da rede global e 
devem ser feitos esforços a fim de criar 
uma rede de elevada qualidade em toda a 
União até 2050.

Or. en

Justificação

Os prazos para a realização da rede devem ser flexíveis porque são longínquos no tempo e é 
difícil prever a situação económica em 2050.
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Alteração 34
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A rede global deverá consistir numa 
rede de transportes à escala europeia, 
garantindo a acessibilidade de todas as 
regiões da União, incluindo as regiões 
remotas e ultraperiféricas, conforme 
previsto pela Política Marítima Integrada, e 
o reforço da coesão entre elas. As 
orientações devem definir os requisitos 
para a infraestrutura da rede global, a fim 
de criar uma rede de elevada qualidade em 
toda a União até 2050.

(10) A rede global deverá consistir numa 
rede de transportes à escala europeia, 
garantindo a acessibilidade de todas as 
regiões da União, incluindo as regiões 
remotas, as ilhas e ultraperiféricas, 
conforme previsto pela Política Marítima 
Integrada, e o reforço da coesão económica 
e social entre elas. As orientações devem 
definir os requisitos para a infraestrutura da 
rede global, a fim de criar uma rede de 
elevada qualidade em toda a União até 
2050.

Or. el

Alteração 35
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A rede global deve ter em conta os 
problemas específicos em alguns Estados-
Membros, como a existência de zonas 
esparsamente povoadas sem rodovias 
locais alternativas, e assegurar que tais 
problemas sejam geridos de forma 
eficiente e adequada. Isto poderá 
contribuir para permitir que os cidadãos 
usufruam de liberdade de circulação na 
União Europeia.

Or. en
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Alteração 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A rede principal deve ser 
prioritariamente identificada e 
implementada no quadro previsto pela rede 
global até 2030. Deve constituir a espinha 
dorsal da rede de transportes multimodal e 
estimular o desenvolvimento de toda a rede 
global. Deve permitir que a ação da União 
se concentre nos componentes da rede 
transeuropeia de transportes com maior 
valor acrescentado europeu, 
nomeadamente os troços transfronteiriços, 
as ligações em falta, as interligações 
multimodais e os principais 
estrangulamentos.

(11) A rede principal deve ser identificada, 
devendo ser tomadas medidas prioritárias 
adequadas para o seu desenvolvimento no 
quadro previsto pela rede global até 2030. 
Deve constituir a espinha dorsal da rede de 
transportes multimodal e estimular o 
desenvolvimento de toda a rede global. 
Deve permitir que a ação da União se 
concentre nos componentes da rede 
transeuropeia de transportes com maior 
valor acrescentado europeu, 
nomeadamente os troços transfronteiriços, 
as ligações em falta, as interligações 
multimodais e os principais 
estrangulamentos.

Or. en

Justificação

Os prazos para a realização da rede devem ser flexíveis porque são longínquos no tempo e é 
difícil prever a situação económica em 2050.

Alteração 37
Iliana Ivanova,

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que a rede global e a rede 
principal sejam estabelecidas de forma 
coordenada e em tempo útil, permitindo, 
deste modo, maximizar os seus benefícios, 
os Estados-Membros em causa devem 

(12) Para que a rede global e a rede 
principal sejam estabelecidas de forma 
coordenada e em tempo útil, permitindo, 
deste modo, maximizar os seus benefícios, 
os Estados-Membros em causa devem 
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assegurar a conclusão dos projetos de 
interesse comum até 2030 e 2050 
respetivamente.

assegurar a conclusão dos projetos de 
interesse comum até 2030 e 2050 
respetivamente. Porém, tendo em conta o 
processo  de recuperação do atraso em 
novos Estados-Membros, tais prazos 
poderão ser revistos e prolongados em 
casos particulares em que novos Estados-
Membros não consigam concluir o projeto 
no prazo inicialmente previsto.

Or. en

Alteração 38
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que a rede global e a rede 
principal sejam estabelecidas de forma 
coordenada e em tempo útil, permitindo, 
deste modo, maximizar os seus benefícios, 
os Estados-Membros em causa devem 
assegurar a conclusão dos projetos de 
interesse comum até 2030 e 2050 
respetivamente.

(12) Para que a rede global e a rede 
principal sejam estabelecidas de forma 
coordenada e em tempo útil, permitindo, 
deste modo, maximizar os seus benefícios, 
os Estados-Membros em causa devem 
assegurar que se tomem medidas 
adequadas para a conclusão dos projetos 
de interesse comum até 2030 e 2050, 
respetivamente.

Or. en

Justificação

Os prazos para a realização da rede devem ser flexíveis porque são longínquos no tempo e é 
difícil prever a situação económica em 2050.

Alteração 39
Iliana Ivanova,

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão deve monitorizar e 
avaliar se os Estados-Membros tomaram 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que os projetos sejam 
realizados de acordo com a legislação da 
União, bem como verificar a correta 
aplicação do presente regulamento e o 
valor acrescentado europeu de projetos de 
interesse comum. 

Or. en

Alteração 40
Iliana Ivanova,

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O regulamento não criará ónus 
administrativos adicionais para os 
Estados-Membros, as autoridades 
regionais e locais e qualquer das partes 
interessadas envolvidas no 
desenvolvimento e implementação das 
RTE-T.

Or. en

Alteração 41
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A fim de aproveitar ao máximo as 
orientações das RTE-T de forma 
abrangente, assim como de proporcionar 
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uma melhor, mais eficiente e acessível 
utilização pelos passageiros, o 
regulamento deverá prever o 
estabelecimento de uma Plataforma 
Europeia de Transportes de Passageiros 
que ofereça formas normalizadas de 
viajar no conjunto da Europa.

Or. en

Alteração 42
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os corredores da rede principal devem 
também contribuir para a realização de 
objetivos mais abrangentes da política de 
transportes e facilitar a integração modal e 
as operações multimodais. Esta medida 
deverá permitir o desenvolvimento de 
corredores específicos, otimizados em 
termos de consumo de energia e de 
emissões, de forma a minimizar os 
impactos ambientais, mas que também 
sejam atrativos pela sua fiabilidade, 
reduzidos níveis de congestionamento e 
baixos custos administrativos e de 
exploração. O Regulamento (CE) n.º 
XXX/2012 [Mecanismo Interligar a 
Europa] deverá incluir uma primeira lista 
de corredores, que deverá ser adaptável 
para ter em conta as alterações nos fluxos 
de tráfego.

(27) Os corredores da rede principal podem 
também contribuir para a realização de 
objetivos mais abrangentes da política de 
transportes e facilitar a integração modal e 
as operações multimodais. A sua gestão 
não deverá resultar num aumento 
excessivo dos custos administrativos.

Or. en

Justificação

O considerando não deve alargar o âmbito da definição de corredores da rede principal. Os 
encargos administrativos devem ser minimizados.
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Alteração 43
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A criação de plataformas de corredor 
para os corredores da rede principal 
tornará mais fácil projetar a estrutura de 
governação adequada e identificar as 
fontes de financiamento dos projetos 
transfronteiriços complexos. Os 
coordenadores europeus devem facilitar a 
implementação coordenada dos 
corredores da rede principal.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os encargos administrativos devem ser minimizados. A criação de plataformas afigura-se 
desnecessária e onerosa para a economia europeia.

Alteração 44
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As orientações preveem medidas para a 
implementação da rede transeuropeia.

4. As orientações preveem medidas para a 
implementação da rede transeuropeia, 
reconhecendo embora que a 
implementação de projetos depende do 
seu grau de maturidade e da 
disponibilidade de recursos financeiros, e 
sem prejudicar os compromissos 
financeiros de um Estado-Membro ou da 
União.

Or. en
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Justificação

A implementação das RTE-T deve ter em conta a diferente situação financeira dos diferentes 
Estados-Membros. É também importante introduzir maior flexibilidade.

Alteração 45
Mikael Gustafsson

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Satisfazem as necessidades de 
mobilidade e de transporte dos seus 
utilizadores no território da União e nas 
relações com países terceiros, 
contribuindo, assim, para maiores níveis 
de crescimento económico e de 
competitividade;

(a) Satisfazem as necessidades de 
mobilidade e de transporte de todos os seus 
utilizadores no território da União e nas 
relações com países terceiros;

Or. sv

Alteração 46
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Satisfazem as necessidades de 
mobilidade e de transporte dos seus 
utilizadores no território da União e nas 
relações com países terceiros, 
contribuindo, assim, para maiores níveis de 
crescimento económico e de 
competitividade;

(a) Satisfazem as necessidades de 
mobilidade e de transporte dos seus 
utilizadores no território da União e, 
quando adequado, nas relações com países 
terceiros, contribuindo, assim, para maiores 
níveis de crescimento económico e de 
competitividade;

Or. en
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Alteração 47
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promovem os mais avançados conceitos 
tecnológicos e operacionais;

(c) Promovem os mais avançados conceitos 
tecnológicos, de ecoeficiência e 
operacionais;

Or. sv

Alteração 48
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Oferecem acessibilidade adequada a 
todas as regiões da União, promovendo, 
assim, a coesão social, económica e 
territorial e apoiando o crescimento 
inclusivo.

(d) Oferecem acessibilidade adequada a 
todas as regiões da União, promovendo, 
assim, a coesão social, económica e 
territorial e apoiando um desenvolvimento 
não nocivo para o ambiente.

Or. sv

Alteração 49
Konstantinos Poupakis,

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Oferecem acessibilidade adequada a 
todas as regiões da União, promovendo, 
assim, a coesão social, económica e 
territorial e apoiando o crescimento 
inclusivo.

(d) Oferecem acessibilidade adequada a 
todas as regiões da União, incluindo as 
regiões remotas, insulares e montanhosas,
promovendo, assim, a coesão social, 
económica e territorial e apoiando o 
crescimento inclusivo.
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Or. el

Alteração 50
Mikael Gustafsson

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Devem ter em conta, no 
investimento em sistemas de transportes 
sustentáveis, o facto de que as mulheres e 
os homens têm perceções diferentes dos 
espaços públicos, baseadas em avaliações 
diferentes do risco, o que significa que 
deve ser dada prioridade a ambientes 
seguros, tanto para as mulheres como 
para os homens, nos sistemas de 
transportes;

Or. sv

Alteração 51
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Reduzem os impactos ambiental e 
energético do setor dos transportes e 
promovem a igualdade de géneros, 
esforçando-se por aumentar o acesso aos 
sistemas de TI e melhorar o planeamento 
tráfegoeficiente;

Or. sv

Alteração 52
Mikael Gustafsson
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) A introdução de uma hierarquia de 
transportes que indique claramente o 
modo de transporte a que se deve dar
prioridade para a realização dos objetivos 
globais ambientais e de tráfego;

Or. sv

Alteração 53
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A promoção de uma utilização alargada 
dos transportes com impacto mais neutro 
em carbono;

(f) A seleção de uma utilização alargada 
dos transportes com impacto mais neutro 
em carbono;

Or. sv

Alteração 54
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A criação de uma infraestrutura de 
transporte que reflete as situações 
específicas nas diferentes zonas da União e 
permite uma cobertura equilibrada das 
regiões europeias, incluindo as regiões 
ultraperiféricas e demais regiões 
periféricas;

(j) A criação de uma infraestrutura de 
transporte que reflete as situações 
específicas nas diferentes zonas da União e 
permite uma cobertura equilibrada das 
regiões europeias, incluindo as regiões 
ultraperiféricas, assim como as zonas 
esparsamente povoadas sem rodovias 
locais alternativas;



PE492.888v01-00 14/35 AM\908905PT.doc

PT

Or. en

Alteração 55
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Promoção de medidas de 
emergência e de programas para a 
segurança e redução do risco e incidência 
de acidentes; 

Or. el

Alteração 56
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Medidas destinadas a assegurar que 
os objetivos da sustentabilidade social e 
ambiental são sempre alcançados;

Or. sv

Alteração 57
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A rede global deve incluir todas as 
infraestruturas de transporte existentes e 
planeadas da rede transeuropeia de 

2. A rede global deve incluir todas as 
infraestruturas de transporte existentes e 
planeadas da rede transeuropeia de 
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transportes, bem como todas as medidas 
que promovem uma utilização eficiente
dessa mesma infraestrutura. Deve ser 
desenvolvida em conformidade com o 
capítulo II.

transportes, bem como todas as medidas 
que promovem uma utilização ecoeficiente
dessa mesma infraestrutura. Deve ser 
desenvolvida de forma a passar de 
transportes dependentes dos fósseis e 
ambientalmente nocivos para transportes 
sustentáveis.

Or. sv

Alteração 58
Iliana Ivanova

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão monitoriza e avalia se os 
Estados-Membros tomaram todas as 
medidas necessárias para assegurar que 
os projetos são realizados de acordo com a 
legislação da União.

Or. en

Alteração 59
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ter sido objeto de uma análise 
socioeconómica em termos de custo-
benefício, que resulte num valor atual 
líquido positivo;

Suprimido

Or. sv
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Alteração 60
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apresentar um claro valor acrescentado 
europeu.

(d) Apresentar um claro valor acrescentado 
europeu em termos sociais, ecológicos e de 
respeito pelo ambiente.

Or. sv

Alteração 61
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Implementar sistemas de gestão de 
tráfego nesses países.

(d) Promover sistemas de gestão de tráfego 
nesses países.

Or. en

Alteração 62
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Reconhecer os condicionamentos 
físicos e geográficos que afetam as 
infraestruturas de transportes nos 
Estados-Membros, como referido nas 
Normas Técnicas para a 
Interoperabilidade.

Or. el
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Alteração 63
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem velar pela 
conclusão da rede global e pela sua total 
conformidade com as disposições 
relevantes do presente capítulo até 31 de 
dezembro de 2050, o mais tardar.

3. Devem ser envidados esforços para 
completar a rede global e dar 
cumprimento às disposições pertinentes do 
presente capítulo até 31 de dezembro de 
2050.

Or. en

Justificação

Os prazos para a realização da rede devem ser flexíveis porque são longínquos no tempo e é 
difícil prever a situação económica em 2050.

Alteração 64
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Implementar e implantar sistemas de 
transporte inteligentes, incluindo medidas 
que permitam oferecer serviços de gestão 
de tráfego, de programação multimodal e 
de informação, localização e seguimento 
multimodal, planeamento de capacidade e 
reservas em linha, bem como serviços de 
bilhética integrada;

(a) Implementar e implantar sistemas de 
transporte inteligentes, incluindo medidas
que permitam oferecer serviços de gestão 
de tráfego, de programação multimodal e 
de informação, localização e seguimento 
multimodal, planeamento de capacidade e 
reservas em linha facilmente acessíveis aos 
consumidores, bem como serviços de 
bilhética integrada;

Or. en
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Alteração 65
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Assegurar que problemas 
específicos de alguns Estados-Membros, 
como a existência de zonas escassamente 
povoadas sem rodovias locais alternativas, 
sejam tidos em conta e geridos de forma 
adequada e eficiente;

Or. en

Alteração 66
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Garantir aos cidadãos que o 
processo de planeamento das RTE-T 
respeite as suas preocupações;

Or. en

Alteração 67
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Garantir a segurança dos combustíveis, 
permitindo a utilização de fontes de 
energia e de sistemas de propulsão 
alternativos, nomeadamente com um nível 
baixo ou nulo de emissões de carbono;

(h) Garantir a segurança dos combustíveis, 
apoiando a utilização de fontes de energia 
e de sistemas de propulsão alternativos, 
nomeadamente com um nível baixo ou 
nulo de emissões de carbono;
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Or. en

Alteração 68
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O cumprimento das normas 
infraestruturais e a implementação da 
interoperabilidade reforçada;

Or. el

Alteração 69
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os rios, canais e lagos cumprem os 
requisitos mínimos aplicáveis às vias 
navegáveis da classe IV, tal como previsto 
no acordo europeu sobre as principais vias 
navegáveis interiores de importância 
internacional (AGN), no que respeita à 
nova classificação das vias fluviais e 
garantem uma altura livre contínua sob 
pontes.

(a) Os rios, canais e lagos cumprem os 
requisitos mínimos aplicáveis às vias 
navegáveis da classe III, tal como previsto 
no acordo europeu sobre as principais vias 
navegáveis interiores de importância 
internacional (AGN), no que respeita à 
nova classificação das vias fluviais e 
garantem uma altura livre contínua sob 
pontes.

Or. en

Justificação

Os requisitos técnicos mínimos devem ser reduzidos para aumentar a disponibilidade destas 
vias de transporte para o mercado interno.
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Alteração 70
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na promoção de projetos de interesse 
comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos:

Na promoção de projetos de interesse 
comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos, tendo em conta as 
implicações económicas:

Or. en

Alteração 71
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso de vias fluviais existentes: a 
execução das medidas necessárias para dar 
cumprimento às normas aplicáveis às vias 
navegáveis interiores da classe IV;

(a) no caso de vias fluviais existentes: a 
execução das medidas necessárias para dar 
cumprimento às normas aplicáveis às vias 
navegáveis interiores da classe III;

Or. en

Alteração 72
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) quando aplicável, o cumprimento de 
normas mais rigorosas do que as 
estabelecidas para as vias navegáveis 

(b) quando aplicável, o cumprimento de 
normas mais rigorosas do que as 
estabelecidas para as vias navegáveis 
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interiores da classe IV, de modo a 
satisfazer as exigências do mercado;

interiores da classe III, de modo a 
satisfazer as exigências do mercado;

Or. en

Alteração 73
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As vias rodoviárias de qualidade elevada 
a que se refere o n.º 1, alínea a), 
desempenham um papel importante no 
transporte de mercadorias e de passageiros 
de longo curso, integram os principais 
centros urbanos e económicos, interligam 
outros modos de transporte e ligam as 
Regiões NUTS 2 encravadas e periféricas 
às regiões centrais da União.

2. As vias rodoviárias de qualidade elevada 
a que se refere o n.º 1, alínea a), 
desempenham um papel importante no 
transporte de mercadorias e de passageiros 
de longo curso, integram os principais 
centros urbanos e económicos, interligam 
outros modos de transporte e ligam as 
regiões NUTS 2 montanhosas, remotas,
encravadas e periféricas às regiões centrais 
da União.

Or. el

Alteração 74
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na promoção de projetos de interesse 
comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos:

Na promoção de projetos de interesse 
comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos, tendo em conta as 
implicações económicas:

Or. en
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Justificação

Os aspetos económicos devem ser tidos em conta ao formular decisões em matéria de 
desenvolvimento de infraestruturas.

Alteração 75
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos de interesse comum relativos 
a autoestradas do mar da rede 
transeuropeia de transportes podem 
também incluir atividades com benefícios 
mais latos e não relacionadas com portos 
específicos, designadamente as atividades 
ligadas à melhoria do desempenho 
ambiental e à disponibilização de 
equipamentos quebra-gelo, as atividades 
que garantem a navegabilidade durante 
todo o ano, as operações de dragagem e 
instalações de abastecimento de 
combustíveis alternativos, bem como a 
otimização de processos, procedimentos e 
recursos humanos, as plataformas de TIC e 
os sistemas de informação, incluindo os 
sistemas de gestão de tráfego e de 
notificação eletrónica.

3. Os projetos de interesse comum relativos 
a autoestradas do mar da rede 
transeuropeia de transportes podem 
também incluir atividades com benefícios 
mais latos e não relacionadas com portos 
específicos, designadamente as atividades 
ligadas à melhoria do desempenho 
ambiental dos navios e das 
infraestruturas, bem como à 
disponibilização de equipamentos quebra-
gelo, as atividades que garantem a 
navegabilidade durante todo o ano, as 
operações de dragagem e instalações de 
abastecimento de combustíveis 
alternativos, bem como a otimização de 
processos, procedimentos e recursos 
humanos, as plataformas de TIC e os 
sistemas de informação, incluindo os 
sistemas de gestão de tráfego e de 
notificação eletrónica.

Or. it

Alteração 76
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na promoção de projetos de interesse Na promoção de projetos de interesse 
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comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos:

comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos, tendo em conta as suas 
implicações económicas:

Or. en

Alteração 77
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na promoção de projetos de interesse 
comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos:

Na promoção de projetos de interesse 
comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos, tendo em conta as suas 
implicações económicas:

Or. en

Alteração 78
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O aumento da capacidade
aeroportuária;

Suprimido

Or. sv

Alteração 79
Mikael Gustafsson
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Planos baseados em medidas de 
sustentabilidade e de melhoria do clima;

Or. sv

Alteração 80
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) O reforço dos transportes públicos 
locais.

Or. sv

Alteração 81
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na promoção de projetos de interesse 
comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos:

Na promoção de projetos de interesse 
comum e para além das prioridades 
estabelecidas no artigo 10.º, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta os 
seguintes aspetos, tendo em conta as suas 
implicações económicas:

Or. en
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Alteração 82
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No desenvolvimento da rede global a nível 
de nós urbanos, os Estados-Membros e 
outros promotores de projetos devem ter 
por objetivo assegurar:

No desenvolvimento da rede global a nível 
de nós urbanos, os Estados-Membros e 
outros promotores de projetos devem ter 
por objetivo assegurar, sempre que 
exequível:

Or. en

Alteração 83
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A criação de variantes à travessia de 
zonas urbanas para o transporte 
rodoviário, de modo a facilitar os fluxos 
de tráfego de longa distância na rede 
global;

Suprimido

Or. sv

Alteração 84
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A criação de variantes à travessia de 
zonas urbanas para o transporte ferroviário 
de mercadorias;

(f) A criação de variantes à travessia de 
zonas urbanas para o transporte ferroviário 
de mercadorias e de passageiros;
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Or. sv

Alteração 85
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 38 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Promover a mudança de transportes 
baseados em energias fósseis para 
transportes respeitadores do ambiente;

Or. sv

Alteração 86
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Permitir a descarbonização dos 
transportes, mediante a transição para 
tecnologias de transporte inovadoras;

(a) Apoiar a descarbonização dos 
transportes, mediante a transição para 
tecnologias de transporte inovadoras;

Or. en

Alteração 87
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Permitir a descarbonização de todos os 
modos de transporte estimulando a 
eficiência energética, a introdução de 
sistemas de propulsão alternativos e a 

(b) Apoiar a descarbonização de todos os 
modos de transporte estimulando a 
eficiência energética, a introdução de 
sistemas de propulsão alternativos e a
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disponibilização da correspondente 
infraestrutura. Esta infraestrutura pode 
incluir as redes e os outros equipamentos 
necessários ao abastecimento energético, 
ter em conta a interface infraestrutura –
veículo e abranger os sistemas de 
transporte inteligentes;

disponibilização da correspondente 
infraestrutura. Esta infraestrutura pode 
incluir as redes e os outros equipamentos 
necessários ao abastecimento energético, 
ter em conta a interface infraestrutura –
veículo e abranger os sistemas de 
transporte inteligentes;

Or. en

Alteração 88
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover formas eficientes de 
prestar informação acessível e 
compreensível a todos os cidadãos em 
matéria de interconexões, 
interoperabilidade e multimodalidade;

Or. en

Alteração 89
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-A
Estabelecimento de uma Plataforma 

Comum Europeia de Passageiros
Será estabelecida uma Plataforma 
Comum Europeia de Passageiros que 
tenha em conta as práticas mais eficientes 
dos Estados-Membros neste domínio. A 
Plataforma Comum Europeia de 
Passageiros deverá:
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(a) oferecer aos passageiros informação 
acessível e completa sobre as suas viagens 
transfronteiras, incluindo interconexões, 
interoperabilidade e multimodalidade,
(b) Proporcionar uma forma normalizada 
de emissão e faturação de títulos de 
transporte, permitindo que os passageiros 
utilizem um único bilhete para o conjunto 
da sua viagem no conjunto dos diferentes 
Estados-Membros e incluindo todos os 
meios de transporte;
(c) Proporcionar um sistema comum de 
queixas que permita aos consumidores 
alertarem os operadores de viagens de 
outros Estados-Membros da UE para 
problemas que ocorram.

Or. en

Alteração 90
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A infraestrutura de transportes deve 
proporcionar a mobilidade e acessibilidade 
contínua a todos os utilizadores, em 
especial os idosos, as pessoas com 
mobilidade reduzida e os passageiros com 
deficiência.

A infraestrutura de transportes deve 
proporcionar a mobilidade e acessibilidade 
contínua a todos os utilizadores, em 
especial os idosos, as pessoas com 
mobilidade reduzida e os passageiros com 
deficiência. As infraestruturas de 
transportes também devem ser 
geograficamente equilibradas e ter em 
conta as zonas escassamente povoadas e 
as zonas de acesso difícil.

Or. en

Alteração 91
Konstantinos Poupakis
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Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A rede principal deve ser composta pelas 
partes da rede global estrategicamente mais 
importantes para os objetivos da política da 
rede transeuropeia de transportes. A rede 
principal deve, em particular, contribuir 
para dar resposta à crescente mobilidade e 
desenvolver um sistema de transportes com 
baixo teor de carbono.

1. A rede principal deve ser composta pelas 
partes da rede global estrategicamente mais 
importantes para os objetivos da política da 
rede transeuropeia de transportes. A rede 
principal deve, em particular, contribuir 
para das resposta à crescente mobilidade, 
assegurando simultaneamente que o 
transporte seja plenamente acessível aos 
passageiros idosos e as pessoas deficientes 
e de mobilidade reduzida, assim como 
para desenvolver um sistema de 
transportes com baixo teor de carbono.

Or. el

Alteração 92
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– disponibilidade de combustíveis 
alternativos menos poluentes.

– disponibilidade de combustíveis 
renováveis menos poluentes;

Or. sv

Alteração 93
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– disponibilidade de combustíveis 
alternativos menos poluentes.

– disponibilidade de combustíveis 
alternativos menos poluentes a preços 
competitivos;
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Or. en

Alteração 94
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – alínea c) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– criação de áreas de descanso 
aproximadamente a cada 50 km nas 
autoestradas de modo a, entre outras 
coisas, oferecer espaço de estacionamento 
suficiente aos utilizadores profissionais da 
estrada, com um nível de segurança 
adequado;

– criação de áreas de descanso 
aproximadamente a cada 50 km nas 
autoestradas de modo a, entre outras 
coisas, oferecer espaço de estacionamento 
suficiente aos utilizadores profissionais da 
estrada, com um nível de segurança 
suficiente;

Or. en

Alteração 95
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– disponibilidade de combustíveis 
alternativos menos poluentes.

– disponibilidade de combustíveis 
renováveis menos poluentes;

Or. sv

Alteração 96
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– disponibilidade de combustíveis – disponibilidade de combustíveis 
alternativos menos poluentes a preços 
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alternativos menos poluentes. competitivos;

Or. en

Alteração 97
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 47.º, 
n.ºs 2 e 3, os Estados-Membros devem 
assegurar, até 31 de dezembro de 2030, o 
mais tardar, que a rede principal é 
completada e cumpre o disposto no 
presente capítulo.

3. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
1.°, n.º 4, e 47.°, n.ºs 2 e 3, devem ser 
adotadas as medidas adequadas para que 
a rede principal seja desenvolvida de 
modo a cumprir o disposto no presente 
capítulo até 31 de dezembro de 2030.

Or. en

Justificação

Trata-se de dar maior flexibilidade de prazos para a realização da rede.

Alteração 98
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo em casos devidamente 
justificados, os portos marítimos indicados 
no anexo II, parte 2, devem estar 
interligados às infraestruturas de transporte 
ferroviário e rodoviário da rede 
transeuropeia de transportes até 31 de 
dezembro de 2030, o mais tardar.

2. Salvo em casos devidamente 
justificados, os portos marítimos indicados
no anexo II, parte 2, devem estar 
interligados às infraestruturas de transporte 
ferroviário e rodoviário da rede 
transeuropeia de transportes até 31 de 
dezembro de 2030.

Or. en
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Alteração 99
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os aeroportos principais, indicados no 
anexo II, parte 1, alínea b), devem estar 
interligados às infraestruturas de transporte 
ferroviário e rodoviário da rede 
transeuropeia de transportes até 31 de 
dezembro de 2050, o mais tardar. Tendo 
em conta a procura potencial de tráfego, 
esses aeroportos devem, sempre que 
possível, ser integrados na rede ferroviária 
de alta velocidade.

3. Os aeroportos principais, indicados no 
anexo II, parte 1, alínea b), devem estar 
interligados às infraestruturas de transporte 
ferroviário e rodoviário da rede 
transeuropeia de transportes até 31 de 
dezembro de 2050. Tendo em conta a 
procura potencial de tráfego, esses 
aeroportos devem, sempre que possível, ser 
integrados na rede ferroviária de alta 
velocidade.

Or. en

Alteração 100
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando adequado, os corredores de 
frete ferroviário estabelecidos no 
Regulamento  (UE) n.º 913/2010 e os 
corredores do Sistema Europeu de Gestão 
do Tráfego Ferroviário (ERTMS) devem 
fazer parte dos corredores da rede 
principal.

Or. en

Justificação

Trata-se de assegurar a inclusão de todos os corredores na rede principal, a fim de não criar 
obstáculos na identificação de corredores ferroviários, rodoviários ou pan-europeus. 
Atualmente, tal poderá não ser claro.
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Alteração 101
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Com base no princípio da 
subsidiariedade, só é designado um 
coordenador europeu para os corredores 
da rede principal que necessitem de 
assistência especial deste último para 
assegurar a sua implementação 
atempada.

Or. en

Justificação

Os encargos administrativos devem ser minimizados. Propostas desnecessárias e onerosas 
podem ser demasiado pesadas para a economia europeia, e de pouco valor. Atualmente, não 
há coordenadores europeus para todos os projetos. Os coordenadores apenas são 
necessários quando não existe consenso entre os Estados-Membros em questão.

Alteração 102
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º Suprimido
Governação dos corredores da rede 

principal
1. Para cada corredor da rede principal, 
os Estados-Membros em causa devem 
criar uma plataforma de corredor, que 
será responsável pela definição dos 
objetivos gerais do corredor da rede 
principal e pela preparação e supervisão 
das medidas a que se refere o artigo 53.º, 
n.º 1.
2. A plataforma de corredor deve ser 
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composta pelos representantes dos 
Estados-Membros em causa e, conforme 
adequado, por outras entidades públicas e 
privadas. Em qualquer caso, os gestores 
de infraestruturas implicados, tal como 
definido na Diretiva 2001/14/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de fevereiro de 2001, relativa à repartição 
de capacidade da infraestrutura 
ferroviária, à aplicação de taxas de 
utilização da infraestrutura ferroviária e à 
certificação da segurança, devem 
participar na plataforma de corredor.
3. O coordenador europeu deve presidir à 
plataforma de corredor.
4. A plataforma de corredor pode ser 
estabelecida como uma entidade jurídica 
permanente, nomeadamente um Grupo de 
Interesse Económico Europeu.
5. A criação de plataformas de corredor 
não invalida que o beneficiário do apoio 
financeiro da União seja o principal 
responsável pela execução dos projetos.

Or. en

Justificação

Os encargos administrativos devem ser minimizados. A criação de plataformas afigura-se 
desnecessária e onerosa para a economia europeia.

Alteração 103
Iliana Ivanova

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para cada corredor da rede principal, os
Estados-Membros em causa, em 
cooperação com a plataforma de 
corredor, devem elaborar em conjunto e 
submeter à Comissão um plano de 
desenvolvimento do corredor num prazo 

1. Para cada corredor da rede principal, o 
coordenador europeu elabora um plano 
de trabalho destinado ao respetivo 
desenvolvimento, o qual será aprovado 
pelos Estados-Membros em causa e pela 
Comissão. O coordenador europeu assiste 
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de seis meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento. O plano deve 
compreender, nomeadamente:

os Estados-Membros na implementação 
do plano de trabalho. O plano deve 
compreender, nomeadamente:

Or. en

Alteração 104
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

Artigo 55.º Suprimido
Comité

1. A Comissão é assistida por um comité, 
na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o disposto no 
artigo 4.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. en


