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Alteração 25
Luís Paulo Alves

Proposta de decisão
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 172.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 172.º, 174.º e 
349.º

Or. pt

Alteração 26
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O funcionamento em pleno do mercado 
único depende de infraestruturas modernas, 
integradas 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.

Or. en

Alteração 27
Nuno Teixeira
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Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Justificação

A importância de promover a integração e o desenvolvimento de todas as regiões da Europa, 
em consonância com as metas da UE2020.

Alteração 28
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Comissão comprometeu-se a integrar 
as políticas no domínio das alterações 
climáticas nos programas de despesas da 
União e destinar pelo menos 20% do 
orçamento da União aos objetivos em 
matéria de clima. É importante garantir que 
a atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas e a adaptação a essas mesmas 
alterações, assim como a prevenção e a 
gestão dos riscos, sejam promovidas na 
preparação, conceção e execução dos 
projetos de interesse comum. Os 
investimentos em infraestruturas 

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

abrangidos pelo presente regulamento 
deverão contribuir para promover a 
transição para uma economia e uma 
sociedade hipocarbónicas e capazes de 
resistir às alterações climáticas e às 
catástrofes naturais, sem no entanto 
aumentar o isolamento de certas regiões 
europeias, como é o caso das Regiões 
Ultraperiféricas e as insulares;

Or. pt

Justificação

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

Alteração 29
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
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 

(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 
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 
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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.

ferroviária; assegurar que todos os portos 
marítimos, incluindo os situados em 
zonas periféricas,  tenham ligações à rede 
ferroviária e, se possível, ao sistema de 
vias navegáveis interiores, para o 
transporte de mercadorias, 
designadamente na perspetiva do 
aumento das trocas comerciais e da 
promoção da mobilidade entre as regiões;

Or. fr

Alteração 31
Luís Paulo Alves

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Para se poderem integrar no 
mercado interno e promoverem o seu 
desenvolvimento, as regiões 
ultraperiféricas mantêm a extrema 
necessidade de otimizar as suas ligações 
em particular no domínio dos transportes 
marítimos de passageiros e mercadorias e 
das suas ligações aéreas com o continente 
europeu e de otimizar as suas opções 
como sistemas energéticos isolados, no 
domínio energético.

Or. pt

Alteração 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Com base nos objetivos estabelecidos 
pelo Livro Branco, as orientações para a 

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

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

Or. en

Alteração 33
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os nove Corredores Ferroviários 
de Mercadorias, os seis corredores 
ERTMS (Sistema Europeu de Gestão do 
Tráfego Ferroviário), os corredores 
“Verdes” e os dez Corredores que formam 
a rede global devem ser integrados num 
conceito intermodal sustentável;

Or. en

Alteração 34
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

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) sem excluir o apoio à rede 
global, e nos projetos de interesse comum 
no domínio dos sistemas de gestão do 
tráfego (nomeadamente os sistemas de 
gestão do tráfego aéreo resultantes do 
SESAR, que exigem recursos orçamentais 
da União no valor de cerca de 3000 
milhões de EUR).

Or. pt

Justificação

O apoio do CEF deverá incidir na rede principal, mas não deverá excluir por completo o 
apoio à rede global em projetos que apresentem um valor acrescentado europeu, 
nomeadamente em regiões como as Regiões Ultraperiféricas, consagradas nos artigos 355.º e 
375.º do TFUE, que se encontram consagradas na rede global, para que não haja um reforço 
do seu isolamento.

Alteração 35
Riikka Manner

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 

(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 
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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).

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). Importa disponibilizar 
fundos suficientes à UE para projetos 
destinados a uma rede global, porque tal 
rede constitui o modo mais eficaz para 
apoiar os objetivos da União em matéria 
do reforço da coesão social e territorial e 
para melhorar o acesso às regiões em todo 
o território da União.

Or. fi

Alteração 36
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Justificação

As Regiões Ultraperiféricas, devido às suas características naturais e ao seu isolamento face 
a outras regiões europeias, expresso nos artigos 349.º e 355.º do TFUE, devem usufruir deste 
instrumento financeiro, de forma a permitir a sua integração, e não aumentar o seu 
isolamento face ao mercado interno da UE.

Alteração 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de 
EUR22) 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 

(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 
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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.

Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos. A Comissão deve 
assegurar durante as diferentes etapas do 
processo de seleção dos projetos a 
genuína aplicação do princípio do 
respeito das dotações previstas para os 
países.

Or. en

Alteração 38
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de 
EUR22) 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 alguns
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 deverá ser afetada, após 
acordo prévio entre a Comissão e os 
Estados-Membros em causa, 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 desenvolverem e aplicarem  
projetos acordados.

Or. en
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Justificação

Adaptação à disposição RDC aprovada pela comissão REGI em julho de 2012 [art. 84(4)]. 

Alteração 39
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência com o quadro 
financeiro atual mostra que muitos 
Estados-Membros, que são elegíveis para o 
Fundo de Coesão, enfrentam obstáculos 
significativos ao cumprimento dos prazos 
de execução de projetos complexos de 
infraestruturas de transporte transfronteiras 
com um elevado valor acrescentado 
europeu. Por conseguinte, para ajudar à 
conclusão dos projetos no setor dos 
transportes, em particular os projetos 
transfronteiras com elevado valor 
acrescentado europeu, parte das verbas do 
Fundo de Coesão (10 000 milhões de 
EUR22) deverá ser transferida para 
financiar projetos na rede principal de 
transportes nos Estados-Membros elegíveis 
para o Fundo de Coesão, no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa. A 
Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros elegíveis para o Fundo 
de Coesão a elaborarem uma carteira 
adequada de projetos por forma a dar a 
máxima prioridade às dotações previstas 
pelo Fundo de Coesão para os países.

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

Or. en

Alteração 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 42
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A capacidade institucional e 
administrativa são requisitos prévios 
essenciais para a consecução dos 
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objetivos do Mecanismo Interligar a 
Europa. A Comissão deve garantir que o 
nível das referidas capacidades seja de 
molde a devidamente projetar e 
implementar projetos, e, sempre que 
necessário, deve proporcionar os meios 
adequados ao Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 43
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 44
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 45
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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. 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. As autoridades de gestão 
responsáveis criam os incentivos 
necessários para atrair os investidores 
privados. 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»).

Or. en

Alteração 47
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 40
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 48
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi
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Alteração 49
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 50
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Alguns dos projetos de infraestruturas 
com interesse para a União terão de 

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

estabelecer ligações com - e atravessar o 
território de - países vizinhos, países 
pré-candidatos à adesão e outros países 
terceiros, em particular parceiros 
comerciais importantes da União, como a 
Rússia. O Mecanismo Interligar a Europa 
deverá oferecer meios simplificados de 
ligar e financiar essas infraestruturas, para 
garantir a coerência entre os instrumentos 
internos e externos do orçamento da União.

Or. fi

Alteração 51
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 52
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) «Rede geral», a rede de transportes 
ao nível europeu, tal como definida no 
capítulo II do Regulamento (UE) 
n.º xxxx/2012 [Orientações para a 
RTE-T], que assegura a acessibilidade ao 
mercado interno e a interligação de todas 
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as regiões da União, incluindo as regiões 
mais remotas e periféricas, e as regiões 
com densidade populacional muito 
reduzida, reforçando assim a coesão 
económica, social e territorial entre os 
Estados-Membros, em todos eles, bem 
como entre os Estados-Membros e países 
terceiros.

Or. fi

Alteração 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo Interligar a Europa permite a 
preparação e execução de projetos de 
interesse comum no quadro da política das 

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

redes transeuropeias nos setores da energia, 
dos transportes e das telecomunicações. 
Em particular, o Mecanismo Interligar a 
Europa apoia a execução de projetos que 
visam desenvolver e construir novas 
infraestruturas no domínio dos transportes, 
da energia e das telecomunicações e que 
conferem prioridade às infraestruturas 
em falta. Para isso, o Mecanismo Interligar 
a Europa terá os seguintes objetivos:

Or. en

Alteração 55
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Contribuir para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas e de alto 
desempenho, beneficiando assim toda a 
União Europeia em termos de 
competitividade e de coesão económica, 
social e territorial dentro do mercado único 
e criando um ambiente mais propício ao 
investimento privado e público, através de 
uma combinação de instrumentos 
financeiros e apoio direto da União, e 
explorando as sinergias entre os diferentes 
setores. A consecução deste objetivo será 
aferida pelo volume de investimentos 
públicos e privados em projetos de 
interesse comum e, em particular, o 
volume de investimentos públicos e 
privados em projetos de interesse comum 
realizados através dos instrumentos 
financeiros previstos no presente 
regulamento. Todas as infraestruturas de 
transporte cofinanciadas pela UE devem 
ser reservadas às redes de infraestruturas
intermodais verdes e sustentáveis, com 
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uma forte incidência no valor 
acrescentado europeu de adicionar 
ligações ferroviárias transfronteiriças em 
falta e projetos sustentáveis em e entre 
novos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 56
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt
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Justificação

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

Alteração 57
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) Contribuir para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo através 
do desenvolvimento de redes 
transeuropeias modernas, diversificadas, 
competitivas 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, e em articulação 
com outros recursos financeiros.

Or. fr

Alteração 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 estufa42, 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 a consecução dos 
objetivos da União 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.



AM\913372PT.doc 27/72 PE496.462v01-00

PT

Or. en

Alteração 60
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Ligar as zonas urbanas às rurais 
por meio de linhas transfronteiriças 
articuladas com os corredores CEF.

Or. en

Alteração 61
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta, tanto no âmbito da 
infraestrutura dos transportes como nos 
pontos de ligação a nível transfronteiriço, 
a consecução do que será aferido pelo 
número de novas ligações transfronteiras 
ou de ligações melhoradas e 
estrangulamentos eliminados nas vias de 
transportes que tenham beneficiado do 
Mecanismo Interligar a Europa;

Or. en

Alteração 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

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

(i) eliminar os estrangulamentos e colmatar 
os elos em falta, nomeadamente, a fim de 
servir as regiões montanhosas, insulares 
ou de baixa densidade populacional.  A 
consecução deste objetivo será aferida pelo 
número de novas ligações transfronteiras 
ou de ligações melhoradas e 
estrangulamentos eliminados nas vias de 
transportes que tenham beneficiado do 
Mecanismo Interligar a Europa;

Or. fr

Alteração 63
Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 64
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Fomentar a criação de entidades de 
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gestão e de titularidade de infraestruturas 
em que participem mais de um Estado-
Membro ou entidades subestatais com 
competências legislativas de dois ou mais 
Estados-Membros. A consecução deste 
objetivo será aferida pelo número de 
entidades de gestão ou de titularidade de 
infraestruturas ferroviárias em que 
participem dois ou mais 
Estados-Membros que tenham sido 
financiadas pelo mecanismo “Interligar a 
Europa”.

Or. es

Alteração 65
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) promover a melhoria das 
acessibilidades que assumem um papel 
central no contexto do desenvolvimento 
das regiões, incluindo as regiões 
ultraperiféricas, insulares, 
transfronteiriças e de montanha, com 
constrangimentos de mobilidade e de 
acessibilidade, contribuindo, desta forma, 
para a eliminação de repercussões 
negativas em termos económicos e 
sociais;

Or. pt

Alteração 66
Ana Miranda

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

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

ii) garantir transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo que tenham em 
conta o impacto socioeconómico, a 
articulação do território, a situação 
demográfica, a dispersão, e não apenas a 
rentabilidade. A consecução deste objetivo 
será aferida pela extensão da rede 
ferroviária convencional e da rede 
ferroviária de alta velocidade na UE-27;

Or. es

Alteração 67
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) preparar futuros fluxos de 
transporte, tendo em conta, entre outros, a 
extensão de novas rotas de transporte de 
matérias-primas; 

Or. fi

Alteração 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(i) promover a maior integração do 
mercado interno da energia e a 
interoperabilidade das redes de eletricidade 
e de gás através das fronteiras, 
nomeadamente através da garantia de que 
nenhum Estado-Membro fique isolado da 

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

rede europeia. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo número de projetos que 
efetivamente interligam as redes dos 
Estados-Membros e que eliminam os 
estrangulamentos internos, tendo também 
em conta as fontes de energia 
futuramente disponíveis nos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 69
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 70
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do ambiente, 
nomeadamente promovendo a integração 
das fontes de energia renováveis na rede de

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

transporte, desenvolvendo redes de dióxido 
de carbono e investindo em transportes 
sustentáveis. A consecução destes 
objetivos será aferida pelo volume de 
energias renováveis transportadas desde a 
produção até aos grandes centros de 
consumo e locais de armazenamento e pela 
quantidade total de emissões de CO2 
evitadas graças à construção de projetos 
que tenham beneficiado do CEF.

Or. fi

Alteração 71
Wojciech Michał Olejniczak

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

O êxodo que atualmente se verifica nas zonas rurais tem largamente que ver com os baixos 
padrões de vida. Um exemplo disso é a impossibilidade de acesso, por parte dos habitantes 
das zonas rurais, a um serviço adequado de banda larga de Internet e a serviços públicos em 
linha.

Alteração 72
Ana Miranda, Karima Delli
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) acelerar a implantação de redes de banda 
larga rápidas e ultrarrápidas e a adesão às 
mesmas, inclusivamente das pequenas e 
médias empresas (PME) e no âmbito 
doméstico. A consecução deste objetivo 
será aferida pelo nível de cobertura das 
redes de banda larga e das redes 
ultrarrápidas e pelo número de famílias que 
tenham subscrito ligações de banda larga 
acima dos 100 Mbps;

Or. es

Alteração 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

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

(ii) promover a interconexão e a 
interoperabilidade dos serviços públicos 
nacionais em linha assim como o acesso às 
referidas redes, sobretudo nas zonas 
rurais. 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.

Or. pl

Justificação

O êxodo que atualmente se verifica nas zonas rurais tem largamente que ver com os baixos 
padrões de vida. Um exemplo disso é a impossibilidade de acesso, por parte dos habitantes 
das zonas rurais, a um serviço adequado de banda larga de Internet e a serviços públicos em 
linha.

Alteração 75
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) promover a interconexão e a 
interoperabilidade dos serviços públicos 
nacionais em linha, por meio das 
facilidades oferecidas pela administração 
eletrónica, 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 além-fronteiras.

Or. es
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Alteração 76
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a 
implementação do Mecanismo Interligar a 
Europa no período de 2014 a 2020 é de 
50 000 milhões de EUR43. Esse montante 
distribui-se pelos setores referidos no 
artigo 3.º do seguinte modo:

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

Or. en

Justificação

Não podem ser avançados números concretos enquanto não forem concluídas as negociações 
sobre o futuro QFP.

Alteração 77
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Transportes: XXX EUR, dos quais XXX
EUR são disponibilizados pelo Fundo de 
Coesão para serem gastos nos termos do 
presente Regulamento, do Regulamento 
(UE) n.°  [...]/2012 [CPR], e do 
Regulamento (UE) n.° [...]/2012 [Fundo 
de Coesão], nos Estados-Membros
elegíveis para financiamento pelo Fundo de 
Coesão;

Or. en

Justificação

Não podem ser avançados números concretos enquanto não forem concluídas as negociações 
sobre o futuro QFP.
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Alteração 78
Jan Olbrycht

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais XXX 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;

Or. pl

Alteração 79
Tamás Deutsch

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
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Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Transportes: 31 694 milhões de EUR, 
dos quais 10 000 milhões EUR são 
transferidos do Fundo de Coesão para 
serem gastos nos projetos incluídos no 
anexo ao presente regulamento que 
respeitam as dotações nacionais; 

Or. en

Alteração 81
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Energia: 9 121 milhões de EUR; (b) Energia: XXX EUR;

Or. en

Justificação

Não podem ser avançados números concretos enquanto não forem concluídas as negociações 
sobre o futuro QFP.

Alteração 82
Victor Boştinaru

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

(c) Telecomunicações: 9 185 milhões de
EUR.

(c) Telecomunicações: XXX EUR.

Or. en

Justificação

Não podem ser avançados números concretos enquanto não forem concluídas as negociações 
sobre o futuro QFP.

Alteração 83
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode 
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1, até um máximo 
de 10% por setor, com exceção dos XXX
EUR disponibilizados pelo Fundo de 
Coesão para financiar projetos do setor dos 
transportes nos Estados-Membros elegíveis 
para o Fundo de Coesão.

Or. en

Justificação

Embora seja necessário um certo grau de flexibilidade, importa definir os seus limites. 

Alteração 84
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 85
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Após a avaliação intercalar nos termos 
do artigo 26.º, n.º 1, a Comissão pode 
transferir entre os setores montantes da 
dotação prevista no n.º 1.

Or. en

Alteração 86
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Orientações para a RTE-T], incluindo a 
implantação de novas tecnologias e 
produtos de inovação em conformidade 
com o artigo 39.º do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [Orientações para a RTE-
T], assim como os estudos de impacto 
socioeconómico que pode ter a 
implementação e construção desses 
objetivos;

Or. es

Alteração 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) ações que implantem exclusivamente 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];

Or. en

Alteração 88
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) ações que melhorem e modernizem 
as infraestruturas ferroviárias existentes;
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Or. en

Alteração 89
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ações que implementem a rede 
global em conformidade com o Capítulo 
II do Regulamento da UE relativo às 
orientações da RTE-T, quando estas 
contribuem para a interligação de todas 
as regiões da UE, incluindo as mais 
remotas e as Regiões Ultraperiféricas, e 
para o desenvolvimento da própria rede 
principal;

Or. pt

Justificação

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

Alteração 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 91
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 92
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve estimular e facilitar a 
realização do acordo referido no 
parágrafo anterior e comunicar 
anualmente ao Parlamento os casos em 
que tenham sido detetados problemas, e a 
natureza dessas dificuldades.

Or. en

Justificação

É importante que a Comissão facilite o contacto entre os diferentes Estados-Membros em 
causa, para garantir a eficácia na execução dos projetos. O Parlamento Europeu deve ser 
informado de quaisquer problemas que possam surgir e da sua natureza, já que podem 
inviabilizar a realização dos projetos previstos pelo presente regulamento.

Alteração 93
Oldřich Vlasák
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 94
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 96
Tamás Deutsch
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 98
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 99
Victor Boştinaru
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 100
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 102
Ana Miranda, Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 103
Riikka Manner
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea (b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

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

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

Or. en

Alteração 106
Rosa Estaràs Ferragut

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, ações para reduzir o 
ruído produzido pelo transporte ferroviário 
de mercadorias através da adaptação do 
material circulante existente, assim como o 
desenvolvimento de portos e plataformas 
multimodais: o montante da ajuda 
financeira da União não pode ultrapassar 
20% dos custos elegíveis; serão estudadas 
de forma particular as ações que possam 
ser aplicáveis nos portos e aeroportos das 
regiões insulares; 

Or. es

Alteração 107
Karima Delli

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

(b-A) toda a ajuda financeira da União 
para projetos rodoviários não deve 
exceder 30% dos montantes totais pagos 
para projetos ferroviários, pedestres e de 
ciclovia;

Or. en

Alteração 108
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) Sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS) e redução, na 
origem ,do ruído produzido pelo 
transporte ferroviário: o montante da 
ajuda financeira da União não pode 
ultrapassar 50% dos custos elegíveis;

Or. en

Alteração 109
Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PE496.462v01-00 50/72 AM\913372PT.doc

PT

Justificação

O RIS é uma forma ecológica de gestão do tráfego e, como tal, deve estar sujeito a condições 
idênticas às da gestão do tráfego ferroviário.

Alteração 110
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. As taxas de cofinanciamento acima 
mencionadas podem ser aumentadas até 
um máximo de 10 pontos percentuais para 
as ações que apresentem sinergias 
intersetoriais, cumpram objetivos de 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas, reforcem a resistência aos 
choques climáticos ou reduzam as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
no caso de investimentos em áreas com 
desvantagens naturais, nomeadamente as 
Regiões Ultraperiféricas, de acordo com 
os artigos 355.º e 375.º TFUE. Este 
aumento não se aplica às taxas de 
cofinanciamento referidas no artigo 11.º.

Or. pt

Justificação

Uma vez selecionado um projeto de interesse comum nas Regiões Ultraperiféricas, pelas suas 
características consagradas nos artigos 355.º e 375.º do TFUE, estas devem beneficiar desta 
taxa aumentada.

Alteração 111
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 11
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 112
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Convites específicos para fundos 
transferidos do Fundo de Coesão no 
domínio dos transportes

Projetos financiados com recursos do 
Fundo de Coesão no domínio dos 
transportes

Or. en

Alteração 113
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. No que respeita aos XXX EUR 
disponibilizados pelo Fundo de Coesão 
para serem gastos em projetos de 
implantação da rede principal 
exclusivamente nos Estados-Membros
elegíveis para financiamento por este
fundo, a Comissão adotará uma decisão, 
através de um ato de execução, após 
acordo prévio com o Estado-Membro em 
causa, em que será estabelecido o 
montante a atribuir e os projetos de 
infraestruturas de transporte de valor 
acrescentado europeu que serão 
realizados por cada Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

Adaptação à disposição RDC aprovada pela comissão REGI em julho de 2012 [art. 84(4)]. 

Alteração 114
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 115
Victor Boştinaru

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.

Suprimido
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Or. en

Alteração 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 acautelada a genuína 
aplicação do princípio do respeito das
dotações previstas para os países.

Or. en

Alteração 117
Ana Miranda

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 relativos aos troços 
transfronteiriços que respeitem as 
dotações previstas para os países pelo 
Fundo de Coesão.

Or. es
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Alteração 118
Luís Paulo Alves

Proposta de decisão
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, tendo como objetivo 
eliminar os obstáculos à mobilidade, 
incluindo nas regiões mais remotas, 
periféricas e ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 119
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Até 31 de dezembro de 2016, a seleção dos 
projetos elegíveis para financiamento deve 
realizar-se respeitando as dotações 
nacionais previstas pelo Fundo de Coesão. 
A partir de 1 de janeiro de 2017, os 
recursos transferidos para o Mecanismo 
Interligar a Europa que não tiverem sido 
afetados a um projeto de infraestrutura de 
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transportes, serão disponibilizados pelo 
Fundo de Coesão para o financiamento 
de projetos de infraestruturas de 
transporte em todos os Estados-Membros
elegíveis para o Fundo de Coesão, de 
acordo com o presente regulamento.

Or. en

Alteração 120
Jan Olbrycht

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

Texto da Comissão Alteração

3. Por derrogação ao artigo 10.º, e no que 
respeita aos 10 000 milhões de EUR 
transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros
elegíveis para financiamento por este 
fundo, as taxas de financiamento máximas 
são as aplicáveis ao Fundo de Coesão 
referidas no artigo 22.º e no artigo 110.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Regulamento que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas cobertos pelo 
Quadro Estratégico Comum e que 
estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e ao 
Fundo de Coesão e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006]45 para as seguintes 
ações:

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

Or. pl
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Alteração 121
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

3. Por derrogação ao artigo 10.º, e no que 
respeita aos 10 000 milhões de EUR
transferidos do Fundo de Coesão 
[Regulamento XXX, artigo XX] para 
serem gastos nos Estados-Membros
elegíveis para financiamento por este 
fundo, as taxas de financiamento máximas 
são as aplicáveis ao Fundo de Coesão 
referidas no artigo 22.º e no artigo 110.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
[Regulamento que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e o Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas cobertos pelo 
Quadro Estratégico Comum e que 
estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e ao 
Fundo de Coesão e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006]45 para as seguintes 
ações:

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

Or. en

Justificação

Não podem ser avançados números concretos enquanto não forem concluídas as negociações 
sobre o futuro QFP.

Alteração 122
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea (i)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 123
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 124
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

(iii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, desenvolvimento de 
plataformas multimodais e dos portos, 
assim como as ações que apoiem novas 
tecnologias e inovação para todos os 
meios de transporte;

Or. pt

Alteração 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

(iii) ligações dos transportes terrestres a 
portos e aeroportos, desenvolvimento de 
plataformas multimodais e dos portos, em 
todas as regiões da UE;

Or. fr

Alteração 126
Tomasz Piotr Poręba

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

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) ações que visem reduzir o ruído 
produzido pelo transporte ferroviário, 
nomeadamente através da adaptação do 
material circulante existente, de molde a 
garantir a utilização viável da RTE-T, 
respeitando as exigências estabelecidas 
quanto ao nível de ruído;

Or. en

Alteração 127
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) ligações dos transportes marítimos 
e aéreos para as regiões remotas e 
insulares com grandes estrangulamentos 
nas comunicações com o continente 
europeu.
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Or. pt

Alteração 128
Tomasz Piotr Poręba

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) o sistema europeu de gestão do tráfego 
ferroviário (ERTMS), os Serviços de 
Informação Fluvial (RIS) e os Sistemas 
de informação e gestão do tráfego de 
navios (VTMIS);

Or. en

Alteração 129
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) ações de apoio ao desenvolvimento 
das autoestradas do mar.

Or. pt

Alteração 130
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para maximizar a absorção dos 
fundos disponibilizados pelo Fundo de 
Coesão a todos os Estados-Membros
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elegíveis para o Fundo de Coesão, deve 
ser concedida uma ajuda especial às 
ações de apoio ao Mecanismo Interligar a 
Europa destinadas a reforçar a 
capacidade institucional e a eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos respeitantes ao desenvolvimento 
e à execução dos projetos referidos no n° 
1.

Or. en

Alteração 131
Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 132
Victor Boştinaru
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os recursos do Fundo de Coesão 
utilizados para financiar projetos do setor 
dos transportes nos Estados-Membros
elegíveis para o Fundo de Coesão não 
devem ser imputados ao sistema de 
limitação do Fundo de Coesão.

Or. en

Justificação

Os recursos do Fundo de Coesão utilizados para um instrumento fora do âmbito da política 
de coesão, como a CEF, não devem ser imputados ao sistema de limitação.

Alteração 133
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) na sequência de uma avaliação do 
progresso do projeto, em particular no caso 
de importantes atrasos na execução da ação 
que sejam da responsabilidade direta dos 
beneficiários.

Or. en

Alteração 134
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 135
Luís Paulo Alves

Proposta de decisão
Artigo 17 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão adotará programas de 
opções específicas ao afastamento e 
insularidade, no domínio dos transportes, 
energia e comunicações que visem atingir 
os objetivos do presente regulamento para 
as regiões ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 136
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 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 

Os Estados-Membros efetuam, no que 
respeita aos projetos relacionados com os 
setores dos transportes, da energia e das 
telecomunicações, o acompanhamento 
técnico e o controlo financeiro das ações, 
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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.

em estreita cooperação com a Comissão, e 
certificam a veracidade e a conformidade 
das despesas efetuadas no quadro dos 
projetos ou de partes dos projetos. Os 
Estados-Membros podem solicitar a 
participação da Comissão nos controlos no 
local.

Or. en

Alteração 137
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 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.

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

Or. en

Alteração 138
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão toma as medidas adequadas 
para garantir que, quando as ações 
financiadas a título do presente 
regulamento forem executadas, os 
interesses financeiros da União sejam 
protegidos, através da aplicação de 
medidas preventivas contra a fraude, a 

1. A Comissão toma as medidas adequadas 
para garantir que, quando as ações 
financiadas a título do presente 
regulamento forem executadas, os 
interesses financeiros da União sejam 
protegidos, através da garantia de que os 
custos não sejam desproporcionados em 
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corrupção e outras atividades ilícitas, 
através de controlos eficazes e, caso sejam 
detetadas irregularidades, da recuperação 
dos montantes indevidamente pagos e, se 
adequado, através de sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

relação a infraestruturas do mesmo tipo 
nos diferentes Estados-Membros, tendo 
em devida conta os preços locais, através 
da aplicação de medidas preventivas contra 
a fraude, a corrupção e outras atividades 
ilícitas, através de controlos eficazes e, 
caso sejam detetadas irregularidades, da 
recuperação dos montantes indevidamente 
pagos e, se adequado, através de sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

É necessário garantir, tanto quanto possível, que o custo dos projetos de infraestrutura 
financiados por fundos da UE seja homogéneo nos diferentes Estados-Membros, com base 
nos custos do trabalho local e do material.

Alteração 139
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão é assistida por um comité 
de coordenação do Mecanismo e por 
comités constituídos para cada um dos 
três setores do Instrumento, a saber: 
infraestruturas dos transportes, da 
energia e das telecomunicações. Estes 
comités são comités na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 140
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. O comité de coordenação assegura uma 
visão horizontal dos programas de trabalho 
referidos no artigo 17.º, para garantir a 
coerência, assim como a identificação e 
exploração das sinergias entre os setores. 
Os comités dos respetivos setores 
contribuirão para que a Comissão 
acompanhe a aplicação das respetivas 
orientações e participarão nas avaliações 
correspondentes.

Or. en

Alteração 141
Ana Miranda

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 União47.

2. A Comissão leva a cabo ações de 
informação e comunicação sobre os 
projetos e os resultados do Mecanismo 
Interligar a Europa. A Comissão considera 
prioritária a presença na Internet de 
informações e da 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.

Or. es

Alteração 142
Markus Pieper
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Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Rheine-
Twente/Mittellandkanal – Enschede –
Hengelo-Utrecht  – Amesterdão/Roterdão 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Vias navegáveis interiores (VNI): Estudo 
de viabilidade para a ligação entre os 
canais Mittelland e Twente.

Or. en

Alteração 143
Hans-Gert Pöttering

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Aeroporto 
Münster/Osnabrück FMO – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Via férrea, aeroporto: ligação ferroviária 
ao aeroporto de Münster-Osnabrück

Or. en

Alteração 144
Hans-Gert Pöttering

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Hengelo/Twente 
–  Enschede – Utrecht –
Amesterdão/Roterdão – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Via férrea: modernização de vários troços 
(Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; em especial, 
Minden/Seelze - Hannover e variante de 
Twente)

Or. en

Alteração 145
Hans-Gert Pöttering

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Canais da Alemanha 
ocidental, Mittellandkanal – Osnabrück –
Enschede – Utrecht –
Amesterdão/Roterdão – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Troços pré-identificados: Canais da 
Alemanha ocidental, Mittellandkanal, 
Hannover – Magdeburgo - Berlim
Modo: VNI
Descrição/datas: Modernização (p.e., 
elevação das pontes de modo a permitir a 
passagem de três camadas de 
contentores), incluindo ligações aos 
demais modos

Or. en
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Alteração 146
Hans-Gert Pöttering

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Troços pré-identificados: Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Amesterdão
Modo: multimodal
Descrição/datas: Estudo no conjunto da 
região transfronteiriça para reduzir as 
emissões de CO2, por exemplo, aplicando 
sistemas de gestão de tráfego e da 
mobilidade e através de uma partilha de 
encargos mais equilibrada entre os 
diferentes modos de transporte

Or. en

Alteração 147
Hans-Gert Pöttering

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool
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Troços pré-identificados: Berlim –
Hannover – NL
Modo: Estrada
Descrição/datas: Modernização de vários 
troços (Países Baixos A1, Alemanha A30) 
incl. ligações aos eixos norte-sul

Or. en

Alteração 148
Hans-Gert Pöttering

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Troços pré-identificados: Região do Ruhr 
– Münster – Osnabrück - Hamburgo
Modo: Estrada
Descrição/datas: Alargamento da A1 
alemã para passar a comportar seis faixas 
de rodagem, troço “cruzamento Kamen” 
até “cruzamento Lotte/Osnabrück”

Or. en

Alteração 149
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Fronteira da Bielorrússia – Varsóvia – Fronteira ucraniana – Lublin – Varsóvia –
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Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Poznań – Frankfurt/Oder – Berlim –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amesterdão/Roterdão –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Alteração 150
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 2 – Quadro 1 – linha 2 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Fronteira bielorrussa - Varsóvia - Poznań -
fronteira alemã

Fronteira ucraniana – Lublin – Varsóvia -
Poznań – fronteira alemã

Or. en

Alteração 151
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção A – ponto 7 – parágrafo 1 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

Lisboa - Aveiro - Porto Lisboa - Aveiro – Porto – Vigo
(Esta conexão permitiria a ligação da 
Galiza ao corredor português, de modo a 
garantir a linha ferroviária convencional 
Porto-Vigo e evitar o seu desaparecimento, 
e de modo a estabelecer a ligação com o 
corredor atlântico galego-português.)

Or. es

Alteração 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula
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Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 - Secção B – linha - 1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

Bucareste - Fronteira da República da 
Moldávia - Transfronteiras - Ferrovia –
Estudos em curso

Or. ro

Alteração 153
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 1 – Secção B – linha 27-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Fronteira ucraniana (Lviv) – Lublin –
Varsóvia
Transfronteiras
Via férrea 
modernização da linha

Or. en

Alteração 154
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 2 – Quadro A – linha 8-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Corredores de diversificação do 
aprovisionamento de petróleo na Europa 
Centro-Oriental («OSC»):
Objetivo
Interoperabilidade da rede de oleodutos 
na Europa Centro-Oriental para 
aumentar a segurança do 
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aprovisionamento e reduzir os riscos 
ambientais.
Estados-Membros envolvidos: 
Áustria, República Checa, Alemanha, 
Hungria, Polónia e Eslováquia.

Or. en

Justificação

Este corredor está incluído nas orientações para a RTE-T, mas, por alguma razão 
desconhecida, está ausente desta lista.


