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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Uma rede de infraestruturas de transportes é indispensável para a plena realização do mercado 
único europeu. Para a livre circulação de pessoas e mercadorias ser efetiva é necessário 
superar fronteiras, congestionamentos e a falta de ligações rápidas e contínuas.

As orientações da Comissão para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transporte 
através de um modelo de nível duplo são uma proposta justamente ambiciosa e completa e 
podem tornar-se um instrumento indispensável para o crescimento sustentável e a coesão 
territorial.

Para que tal seja possível, é fundamental pensar nas infraestruturas dos transportes não só sob 
o ponto de vista da sua utilidade marginal para uma região ou Estado-Membro em particular, 
mas evidenciando e valorizando também o seu valor acrescentado europeu. A definição das 
prioridades deve, portanto, encaminhar-se nesta direção, privilegiando acima de tudo a 
conclusão e o reforço das ligações transfronteiriças, intervindo sobre os congestionamentos e 
favorecendo o desenvolvimento de sistemas de transportes interoperáveis entre os 
Estados-Membros.

Para além da ligação entre os países, a conexão e integração modal entre os meios de 
transporte desempenham um papel decisivo, através da execução de ligações e plataformas 
intermodais.

A tecnologia de nível mais elevado existente deverá concentrar-se certamente nas 
infraestruturas de transporte, de modo a fornecer serviços de alta qualidade e garantir o nível 
máximo de segurança possível a um custo acessível para todos os cidadãos.

O sistema de transportes europeu deve ser projetado, construído e modernizado garantindo a 
acessibilidade a todos os utilizadores, dedicando particular atenção neste sentido aos 
passageiros com mobilidade reduzida, deficientes ou idosos.

A execução das infraestruturas europeias deverá ser efetuada reduzindo ao mínimo o impacto 
ambiental e, quando possível, valorizando as infraestruturas existentes. A rede deve ser 
criada, desenvolvida e gerida de maneira eficaz em termos de recursos e sustentável em 
termos sociais e ambientais.

De grande importância para a construção das redes europeias é a figura dos coordenadores 
nomeados para facilitar a execução dos corredores. Trata-se de uma função crucial para 
promover e garantir a execução dos trajetos com maior valor acrescentado europeu e 
assegurar uma planificação racional das infraestruturas, informando e envolvendo os 
Estados-Membros e as administrações locais. Tal figura é justamente reforçada na proposta da 
Comissão; o relator entende que a valorização do seu papel é justa e coerente com a 
necessidade de implementar uma rede de infraestruturas que supere as fronteiras nacionais e 
que favoreça o pleno desenvolvimento das potencialidades do mercado interno.

Um projeto de infraestruturas tão ambicioso necessita obviamente de um grande plano de 
investimentos europeus. O aumento dos recursos destinos a tais projetos, através do 
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Mecanismo Interligar a Europa, é um passo importante, mas não suficiente para a conclusão 
do plano dentro do período previsto. É, assim, necessário que tais investimentos sejam 
apoiados por outros fundos e investimentos e que a estes se acrescentem também outros 
recursos provenientes de formas de financiamento inovadoras da União.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) A rede transeuropeia de 
transportes é projetada, construída e 
modernizada para garantir a plena 
acessibilidade a todos os utilizadores, com 
particular atenção aos idosos, aos 
passageiros com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

Or. it

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O papel dos coordenadores 
europeus assume uma importância 
crucial para promover e garantir a 
execução dos corredores e das ligações 
que apresentam maior valor acrescentado 
europeu e para organizar uma 
planificação racional das infraestruturas 
através da estruturação do diálogo com as 
administrações e as populações 
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interessadas.

Or. it

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A finalização ideal da rede 
transeuropeia de transportes dependerá 
essencialmente de uma maior 
concentração de recursos económicos;  
deverão, por isso, acrescentar-se a estes os 
recursos provenientes dos financiamentos 
inovadores da União. 

Or. it

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Alteração 5

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) Melhoram e adaptam a acessibilidade 
a todas as regiões da União, promovendo, 
assim, a coesão social, económica e 
territorial e apoiando o crescimento 
inclusivo e sustentável.

Or. it

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Oferecem aos utilizadores serviços 
acessíveis, seguros e de elevada qualidade, 
sob condições económicas justas;

Or. it

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A valorização e a melhoria das 
infraestruturas existentes; 

Or. it
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) A minimização do impacto 
ambiental gerado; 

Or. it

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e, conforme 
aplicável, as autoridades regionais e locais, 
os gestores de infraestruturas, os 
operadores de transporte e outras entidades 
públicas e privadas, devem planear, 
desenvolver e explorar a rede transeuropeia 
de transportes de um modo eficiente do 
ponto de vista dos recursos, mediante o 
seguinte:

Os Estados-Membros e, conforme 
aplicável, as autoridades regionais e locais, 
os gestores de infraestruturas, os 
operadores de transporte e outras entidades 
públicas e privadas, devem planear, 
desenvolver e explorar a rede transeuropeia 
de transportes de um modo eficiente do 
ponto de vista dos recursos e sustentável 
social e ambientalmente, mediante o 
seguinte:

Or. it

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os projetos de interesse comum devem 
contribuir para o desenvolvimento da rede 
transeuropeia de transportes através da 
criação de novas infraestruturas de 
transporte e da manutenção, reabilitação e 
modernização das infraestruturas de 

1. Os projetos de interesse comum devem 
contribuir para o desenvolvimento da rede 
transeuropeia de transportes através da 
criação de novas infraestruturas de 
transporte e da manutenção, reabilitação e 
modernização das infraestruturas de 
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transporte existentes, bem como da adoção 
de medidas que promovam a sua utilização 
eficiente em termos de recursos.

transporte existentes, bem como da adoção 
de medidas que promovam a sua utilização 
eficiente em termos de recursos e que 
sejam sustentáveis do ponto de vista social 
e ambiental.

Or. it

Alteração 11

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;

(c) Ter sido objeto de uma análise 
socioeconómica em termos de custo-
benefício, que resulte num valor atual 
líquido positivo e que inclua os efeitos 
sobre a livre circulação de pessoas e bens 
entre os Estados-Membros, a coesão 
territorial e o desenvolvimento 
sustentável;

Or. it

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Promover a utilização eficiente e 
sustentável da infraestrutura e, quando 
necessário, aumentar a sua capacidade;

Or. it
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 10 – 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, 
promovendo a utilização de fontes de 
energia e de sistemas de propulsão 
alternativos, nomeadamente com um nível 
baixo ou nulo de emissões de carbono; 

Or. it

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de terminais de 
mercadorias devem assegurar que todos os 
terminais de mercadorias estão abertos a 
todos os operadores.

1. Os operadores de terminais de 
mercadorias devem assegurar que todos os 
terminais de mercadorias estão abertos a 
todos os operadores.

Os operadores de plataformas logísticas 
devem oferecer pelo menos um terminal 
aberto a todos os operadores.

Os operadores de plataformas logísticas 
devem oferecer pelo menos um terminal 
aberto a todos os operadores.

Os operadores de terminais de mercadorias 
e de plataformas logísticas devem permitir 
um acesso não discriminatório e aplicar 
taxas transparentes.

Os operadores de terminais de mercadorias 
e de plataformas logísticas devem permitir 
um acesso não discriminatório e aplicar 
taxas transparentes, adequadas e justas.

Or. it
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 22 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) Reforço e promoção da segurança 
rodoviária;

Or. it

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 22 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A promoção da segurança rodoviária. Suprimido

Or. it

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 27 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A promoção das autoestradas do mar, 
incluindo o transporte marítimo de curta 
distância;

(a) A promoção das autoestradas do mar, 
incluindo o transporte marítimo de curta 
distância, a contribuição para a melhoria 
das ligações ao interior e particularmente 
o desenvolvimento de medidas que 
melhorem o desempenho ambiental do 
transporte marítimo de acordo com os 
requisitos aplicáveis em conformidade 
com o direito da União e os acordos 
internacionais pertinentes; 

Or. it
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sua esfera de responsabilidades, os 
Estados-Membros e os operadores 
aeroportuários devem assegurar que os 
aeroportos oferecem, pelo menos, um 
terminal aberto a todos os operadores, de 
uma forma não discriminatória, e aplicam 
taxas transparentes.

1. Na sua esfera de responsabilidades, os 
Estados-Membros e os operadores 
aeroportuários devem assegurar que os 
aeroportos oferecem, pelo menos, um 
terminal aberto a todos os operadores, de 
uma forma não discriminatória, e aplicam 
taxas transparentes, adequadas e justas. 

Or. it

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 31 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Melhorar as interligações 
multimodais dos aeroportos, em especial 
com os caminhos-de-ferro de alta 
velocidade e a linha urbana do 
metropolitano; 

Or. it

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 35 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Garantir que as interligações 
multimodais respondam aos requisitos de 
plena acessibilidade para todos os 
utilizadores;
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Or. it

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 39 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promover a descarbonização dos 
transportes, mediante a transição para 
tecnologias de transporte inovadoras e 
sustentáveis; 

Or. it

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 39 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Apoiar a descarbonização de todos os 
meios de transporte estimulando a 
eficiência energética, a introdução de 
sistemas de propulsão alternativos e a 
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. it
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e outros promotores 
de projetos devem ter em devida conta a 
necessidade de garantir que a 
infraestrutura de transporte ofereça um 
nível elevado de segurança na 
movimentação de passageiros e 
mercadorias.

Os Estados-Membros e os outros 
promotores de projetos garantem que a 
infraestrutura de transporte ofereça o nível 
máximo de segurança possível na 
movimentação de passageiros e 
mercadorias.

Or. it

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 41 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No planeamento da infraestrutura, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta as 
avaliações de riscos e as medidas de 
adaptação que melhoram adequadamente a 
resistência às alterações climáticas, 
designadamente em caso de chuvadas, 
cheias, tempestades, temperaturas elevadas 
e ondas de calor, períodos de seca, 
inundações e maremotos, em conformidade 
com quaisquer requisitos que possam ter 
sido definidos na legislação aplicável da 
União.

No planeamento da infraestrutura, os 
Estados-Membros e outros promotores de 
projetos devem ter em máxima conta as 
avaliações de riscos e as medidas de 
adaptação que melhoram adequadamente a 
resistência às alterações climáticas, 
designadamente em caso de chuvadas, 
cheias, tempestades, temperaturas elevadas 
e ondas de calor, períodos de seca, 
inundações e maremotos, em conformidade 
com quaisquer requisitos que possam ter 
sido definidos na legislação aplicável da 
União.

Or. it
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 41 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que necessário, devem também ter 
em devida conta a resistência da 
infraestrutura às catástrofes naturais e 
provocadas pelo Homem, em 
conformidade com quaisquer requisitos 
que possam ter sido definidos na 
legislação aplicável da União.

Devem também ter em máxima conta a 
resistência da infraestrutura às catástrofes 
naturais e provocadas pelo Homem, em 
conformidade com quaisquer requisitos 
que possam ter sido definidos no direito
aplicável da União.

Or. it

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e outros promotores 
de projetos devem efetuar a avaliação 
ambiental de planos e projetos em 
conformidade com o disposto, 
nomeadamente, nas Diretivas 85/337/CEE 
do Conselho, de 27 de junho de 1985, 
relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projetos públicos e privados 
no ambiente, e na Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa 
à preservação dos habitats naturais e 
seminaturais e da flora e da fauna 
selvagens, bem como nas Diretivas 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000,  que 
estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política da água; 
2001/42/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa 
à avaliação dos efeitos de determinados 
planos e programas no ambiente; e 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 

Os Estados-Membros e outros promotores 
de projetos devem efetuar a avaliação 
ambiental de planos e projetos em 
conformidade com o disposto, 
nomeadamente, nas Diretivas 85/337/CEE 
do Conselho, de 27 de junho de 1985, 
relativa à avaliação dos efeitos 
determinados projetos públicos e privados 
no ambiente, e na Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa 
à preservação dos habitats naturais e 
seminaturais e da flora e da fauna 
selvagens, bem como nas  Diretivas 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política da água; 
2001/42/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa 
à avaliação dos efeitos de determinados 
planos e programas no ambiente; e 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
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Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
de modo a evitar ou, quando tal não for 
possível, minimizar ou compensar os 
impactos negativos no ambiente, 
designadamente a fragmentação da 
paisagem, a impermeabilização dos solos, a 
poluição do ar e da água e o ruído, assim 
como proteger eficazmente a 
biodiversidade.

Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
de modo a evitar ou, quando tal não for 
possível, minimizar ou compensar os 
impactos negativos no ambiente, 
designadamente a fragmentação da 
paisagem, a impermeabilização dos solos, a 
poluição do ar e da água e o ruído, assim 
como proteger eficazmente a 
biodiversidade. Os Estados-Membros e 
outros promotores de projetos valorizam, 
além disso, a coerência dos projetos de 
infraestruturas com os objetivos europeus 
de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa. 

Or. it

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 43

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 
proporciona a mobilidade e acessibilidade 
contínua a todos os utilizadores, em 
especial os idosos, as pessoas com 
mobilidade reduzida e os passageiros com 
deficiência.  

 O planeamento e a execução da 
infraestrutura de transportes baseiam-se 
nas necessidades dos utilizadores e 
proporcionam, além disso, a plena 
concretização dos direitos dos passageiros 
consagrados no direito da União.
Para tal, os Estados-Membros e outros 
promotores de projetos devem efetuar 
avaliações ex-ante sobre a acessibilidade 
da infraestrutura e dos serviços que lhe 
estão associados. 

Or. it
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promove a definição de formas de 
diálogo com as populações e os territórios 
interessados de modo a clarificar e 
resolver antecipadamente os eventuais 
problemas associados à planificação de 
infraestruturas, favorecendo soluções 
sustentáveis do ponto de vista ambiental e 
socialmente partilhadas. 

Or. it

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O Parlamento Europeu avalia 
anualmente o progresso dos corredores da 
rede principal e as ações empreendidas 
pelos coordenadores, solicitando, ao 
mesmo tempo, medidas e iniciativas da 
sua parte. 

Or. it

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo dos procedimentos 
aplicáveis estabelecidos na regulamentação 

7. Sem prejuízo dos procedimentos 
aplicáveis estabelecidos na regulamentação 
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nacional e da União, a Comissão pode 
solicitar o parecer do coordenador europeu 
quando da análise dos pedidos de 
financiamento da União para os corredores 
da rede principal pelos quais o coordenador 
é responsável.

nacional e da União, a Comissão solicita o 
parecer do coordenador europeu quando da 
análise dos pedidos de financiamento da 
União para os corredores da rede principal 
pelos quais o coordenador é responsável.

Or. it

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os objetivos do corredor da rede 
principal, especialmente em termos de 
desempenho expresso em qualidade do 
serviço, capacidade e conformidade com os 
requisitos referidos no capítulo II;

(b) Os objetivos do corredor da rede 
principal, especialmente em termos de 
desempenho expresso em qualidade, 
acessibilidade e segurança do serviço, 
capacidade e conformidade com os 
requisitos referidos no capítulo II;

Or. it


