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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Mecanismo Interligar a Europa (CEF) é o principal instrumento da UE destinado a 
financiar projetos na rede principal com maior valor acrescentado europeu por conseguirem 
solucionar ligações transfronteiriças em falta, estrangulamentos cruciais e nós multimodais. O 
CEF vai beneficiar todos os Estados-Membros, proporcionando-lhes igual acesso ao Mercado 
Interno e acelerando o desenvolvimento das infraestruturas de que a UE precisa. 

No que respeita ao montante de 10 mil milhões de euros transferido do Fundo de Coesão e 
canalizado pelo Mecanismo Interligar a Europa exclusivamente para projetos de
infraestruturas de transportes dos Estados-Membros beneficiários do Fundo de Coesão, estes 
últimos têm expressado algumas reservas e, até mesmo, oposição. Não obstante, os fundos 
canalizados para os países beneficiários do Fundo de Coesão devem encontrar uma aplicação 
específica dado que, se não forem utilizados, regressam ao Fundo de Coesão e são, desta 
forma, perdidos. É da responsabilidade do Parlamento Europeu, enquanto co-legislador, 
trabalhar na proposta da Comissão e introduzir as necessárias clarificações ao texto, com vista 
a garantir o apoio de todos os Estados-Membros a uma boa proposta com valor acrescentado 
europeu. Neste sentido, o relator acredita que devem ser introduzidas as seguintes 
clarificações ao texto:

O montante de 10 mil milhões de euros transferido do Fundo de Coesão não deve ser 
tido em conta na fixação do limite máximo de 2,5 % do PIB. 

O montante de 10 mil milhões de euros transferido do Fundo de Coesão não deve ser tido em 
conta na metodologia de fixação de um limite máximo de 2,5 % do PIB proposta no QFP. No 
plano dos princípios, não faz sentido incluir um instrumento de gestão centralizada como o 
Mecanismo Interligar a Europa na fixação do limite máximo. A maior parte dos projetos a 
financiar são projetos transfronteiriços e a fixação de taxas pode resultar num tratamento 
desigual para os dois lados de um projeto. Além disso, para os Estados-Membros 
beneficiários do Fundo de Coesão, introduz um elemento de tratamento desigual entre 
montantes de 21,7 mil milhões de euros e 10 mil milhões de euros, uma vez que, durante a 
execução do projeto com base na concorrência, não será possível respeitar esse limite 
máximo, como as dotações totalmente fixas dos países.

Maior ênfase em projetos transfronteiriços nas regiões fronteiriças 

Em muitas áreas fronteiriças, as atuais infraestruturas ainda refletem princípios nacionais 
restritos (que não são uma prioridade eleitoral para os Estados-Membros que preferem 
investimentos em infraestruturas no centro, embora sejam cruciais para beneficiar do processo 
de integração europeu e do mercado interno), acabando essas regiões por sofrer devido à sua 
localização periférica. A maioria dos projetos prioritários diz efetivamente respeito a projetos 
de infraestruturas transnacionais, mas muitas vezes as secções transfronteiriças desses 
projetos só são concluídas apenas no final ou nem sequer são acabadas. Até agora, 26 dos 30 
projetos prioritários da RTE-T referem-se a obras em regiões fronteiriças ou têm uma 
dimensão transfronteiriça, mas, em todos estes projetos, os investimentos na região 
transfronteiriça foram deixados para o fim. 
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Criar sinergias sólidas entre o Mecanismo Interligar a Europa e os Fundos de Coesão. 

As sinergias relacionadas com projetos de infraestruturas transfronteiriças devem igualmente 
ser desenvolvidas juntamente com os programas de cooperação territorial financiados pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo de Coesão. Os projetos de 
infraestruturas transfronteiriças, também nas regiões mais ricas, devem ser explicitamente 
elegíveis ao abrigo do FEDER, nos programas de crescimento e emprego.

O Mecanismo Interligar a Europa deve, em alguns casos, apoiar a rede geral. 

Além disso, o Mecanismo Interligar a Europa deve estar acessível a projetos de infraestruturas 
na rede geral com um limite máximo de 5 %, especialmente para projetos em regiões 
transfronteiriças.  

Um mecanismo de interligação «mais aprofundado» para reforçar o investimento nas 
principais infraestruturas.

Os países com dificuldades financeiras estão mais dependentes do investimento em 
infraestruturas, dado que este estimula o crescimento e a criação de emprego. Por 
conseguinte, os Estados-Membros com dificuldades financeiras devem, mediante pedido 
próprio, poder utilizar os recursos advindos de fluxos monetários corrigidos ou recuperados 
no âmbito do CEF e/ou das respetivas dotações nacionais para projetos de infraestruturas. Os 
respetivos montantes devem ser geridos de forma centralizada pela Comissão no âmbito de 
um programa de concorrência e crescimento. Isto deve encorajar o investimento em projetos 
de infraestruturas, tanto nacionais como transnacionais, e assim contribuir para o valor 
acrescentado europeu.

Por último, vale a pena sublinhar que é necessária uma visão à escala da UE de um corredor 
de longa distância que ultrapasse as fronteiras nacionais, por forma a identificar as barreiras 
(infraestruturais, técnicas e administrativas) a um transporte regular, interoperacional e 
intermodal, e ultrapassá-las. Estas barreiras não só prejudicam gravemente a concorrência 
europeia, através de um aumento de custos e de uma diminuição da fiabilidade da cadeia 
logística, mas também afetam assimetricamente os países mais periféricos, piorando assim a 
coesão territorial da UE.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Devem ser alcançadas sinergias 
estreitas entre os instrumentos de 
financiamento do CEF e do FEDER para 
financiar infraestruturas em regiões 
transfronteiriças no âmbito da rede geral.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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 
as regiões da União, incluindo as regiões 
mais remotas e periféricas, reforçando 
assim a coesão económica, social e 
territorial entre elas.

Or. en

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Colmatar as ligações em falta e 
eliminar os estrangulamentos, 
nomeadamente nos troços 
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transfronteiriços.

Or. en

Justificação

As regiões transfronteiriças sofrem devido à sua localização periférica e, por conseguinte, 
estão especialmente dependentes das ligações à rede de transportes da UE. Os projetos de 
infraestruturas que visem construir ligações em falta e eliminar estrangulamentos devem pois 
ser encorajados nas regiões fronteiriças que as ligam à rede principal e que, por conseguinte, 
lhes proporcionam um melhor acesso ao mercado interno.

Alteração 4

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, tanto nas infraestruturas 
de transportes como nos pontos de ligação 
entre elas dos pontos transfronteiriços. 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 e pela utilização de quotas e taxas de 
cofinanciamento mais elevadas, como 
referido no artigo 10.º do presente 
Regulamento;

Or. en

Justificação

As regiões fronteiriças sofrem devido à sua localização periférica e, por conseguinte, estão 
especialmente dependentes das ligações à rede de transportes da UE. A existência de taxas  e 
quotas de cofinanciamento mais elevadas deve encorajar os Estados-Membros a investir em 
projetos de infraestruturas nas regiões fronteiriças que possibilitem o acesso ao mercado 
interno e contribuam para melhorar a coesão entre as regiões da UE. 
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Alteração 5

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 termos do presente 
Regulamento exclusivamente nos Estados-
Membros elegíveis para financiamento 
pelo Fundo de Coesão;

Or. en

Justificação

Os 10 mil milhões de euros transferidos do Fundo de Coesão destinam-se a projetos de 
infraestruturas somente em países beneficiários do Fundo de Coesão.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Deve ser dado maior apoio ao desenvolvimento da capacidade administrativa, de modo a 
implementar com êxito os programas a nível nacional e regional. 

Alteração 7

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Deve evitar-se a flexibilidade e a reafetação orçamental entre os setores do CEF. Os fundos 
destinados a infraestruturas de transporte, especialmente os 10 mil milhões de euros dos 
Fundos de Coesão, devem apoiar exclusivamente as infraestruturas de transporte.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração apresentada para o artigo 2.º, n.º 10-A (novo).

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Ações que apoiem as novas 
tecnologias e a inovação para todos os 
modos de transporte.

Or. en

Justificação

Não obstante ser um modo eficiente em termos energéticos e de carbono, a questão da 
ecologização dos transportes deve igualmente servir para melhorar continuamente o 
desempenho ambiental da frota, para contribuir plenamente para transportes inteligentes e 
sustentáveis e para ajudar na transição para as novas normas.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

8-A. A assistência técnica e administrativa 
será considerada um custo elegível.

Or. en

Justificação

Trata-se de apoiar a preparação e execução de projetos, especialmente para os 
Estados-Membros que não estejam suficientemente preparados e não tenham suficiente 
capacidade administrativa.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial é uma ferramenta única a nível europeu, 
que pode conceptualizar e desenvolver estratégias locais, representar a autoridade de gestão 
em programas complexos que combinem diversas fontes de financiamento e executar projetos 
e programas. O AECT torna possível reduzir a complexidade e os custos administrativos, 
com valor acrescentado em situações transfronteiriças.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(b) no que respeita às subvenções para 
obras:

(b) no que respeita às subvenções para 
obras:

(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 
deve ser 20 % dos custos elegíveis; a taxa 
de financiamento deve ser aumentada para 
30 % para as ações que visem resolver 
estrangulamentos; a taxa de financiamento 
deve ser aumentada para 40 % para as 
ações que digam respeito a troços 
transfronteiriços; 30 % do financiamento 
ao abrigo do CEF deve ser canalizado 
para programas em pontos 
transfronteiriços. Somente após os 
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convites à apresentação de projetos com 
dimensão transfronteiriça terem sido 
entregues é que os Estados-Membros 
recebem financiamento para outros 
projetos;

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

Or. en

Justificação

Os projetos transfronteiriços em regiões fronteiriças são frequentemente os últimos a serem 
concluídos e, em muitos casos, nem sequer são concluídos. Canalizar 30 % do financiamento 
deve dar aos Estados-Membros e às regiões novo impulso para se concentrarem nestes 
projetos mais difíceis e deve facilitar as respetivas conclusões.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O mesmo que para a alteração 12.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os 10 000 000 000 de euros 
transferidos do Fundo de Coesão não 
devem ser considerados na metodologia 
de fixação de um limite máximo de 2,5 % 
do PIB para os países beneficiários do 
Fundo de Coesão.

Or. en

Justificação

A maior parte dos projetos a financiar são projetos transfronteiriços e a fixação de taxas 
pode resultar num tratamento desigual para os dois lados de um projeto. Além disso, para os 
Estados-Membros beneficiários do Fundo de Coesão, introduz um elemento de tratamento 
desigual entre os 21,7 mil milhões de euros e os 10 mil milhões de euros, uma vez que, 
durante a execução do projeto com base na concorrência, não será possível respeitar esse 
limite máximo, como as dotações totalmente fixas dos países.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Quando os projetos apresentam 
suficiente maturidade, qualidade e valor 
acrescentado europeu de acordo com os
objetivos e critérios especificados no 
presente regulamento, a Comissão deve 
selecionar tanto quanto possível os 
projetos que respeitam as dotações 
nacionais nos termos do Fundo de 
Coesão.
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Or. en

Justificação

Como o montante de 10 mil milhões de euros é transferido do Fundo de Coesão (um fundo de 
gestão partilhada) para o Mecanismo Interligar a Europa (um instrumento de gestão 
centralizada), mas dedicado exclusivamente aos Estados-Membros beneficiários do Fundo de 
Coesão, é importante clarificar o procedimento de seleção dos projetos aplicável neste caso e 
como será possível respeitar, tanto quanto possível, as afetações nacionais durante o 
processo.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

3-C. Para assegurar a maior absorção 
possível 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 presente regulamento 
destinadas a reforçar a capacidade 
institucional e a eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos relacionados com o 
desenvolvimento e execução de projetos 
de implementação dos objetivos do CEF.

Or. en

Justificação

Como o montante de 10 mil milhões de euros é transferido do Fundo de Coesão (um fundo de 
gestão partilhada) para o Mecanismo Interligar a Europa (um instrumento de gestão 
centralizada), mas dedicado exclusivamente aos Estados-Membros beneficiários do Fundo de 
Coesão, é importante clarificar o procedimento de seleção dos projetos aplicável neste caso e 
como será possível respeitar, tanto quanto possível, as afetações nacionais durante o 
processo.
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

3-D. No sentido de apoiar os Estados-
Membros elegíveis para o Fundo de 
Coesão que possam sentir dificuldades em 
conceber projetos com suficiente 
maturidade, qualidade e valor 
acrescentado europeu, serão organizados 
convites à apresentação de propostas 
adicionais em conformidade com o 
artigo 11.º, n.º 2 do presente 
Regulamento.

Or. en

Justificação

Como o montante de 10 mil milhões de euros é transferido do Fundo de Coesão (um fundo de 
gestão partilhada) para o Mecanismo Interligar a Europa (um instrumento de gestão 
centralizada), mas dedicado exclusivamente aos Estados-Membros beneficiários do Fundo de 
Coesão, é importante clarificar o procedimento de seleção dos projetos aplicável neste caso e 
como será possível respeitar, tanto quanto possível, as afetações nacionais durante o 
processo.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
1. Os Estados-Membros com dificuldades 
financeiras, abrangidos pelo disposto no 
artigo 22.º e 100.º, n.º 3, do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX (Regulamento das 
Disposições Comuns), para além da taxa 
de cofinanciamento mais elevada até 
10 % também no âmbito do CEF1, podem, 
mediante pedido próprio, utilizar:
(i) recursos advindos de fluxos monetários 
recuperados no âmbito do CEF para 
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projetos de infraestruturas;
(ii) recursos advindos de fluxos 
monetários corrigidos e/ou recuperados 
das respetivas dotações nacionais para 
projetos de infraestruturas;
(iii) os respetivos montantes devem ser 
geridos de forma centralizada pela 
Comissão no âmbito de um programa de 
concorrência e crescimento. Isto deve 
encorajar o investimento em projetos de 
infraestruturas, tanto nacionais como 
transnacionais, e assim contribuir para o 
valor acrescentado europeu.
_________________
1 Idem 3, artigo 11.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros com dificuldades financeiras encontram-se especialmente dependentes 
das infraestruturas para fomentar o emprego e estimular o crescimento. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Um prazo mínimo de 3 meses deve ser tempo suficiente para as autoridades nacionais e 
locais prepararem uma análise aprofundada e entregarem observações pertinentes sobre um 
dado projeto antes de a CE agir.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os instrumentos financeiros devem 
ter em conta um ou mais objetivos 
específicos da União, funcionar de forma 
não discriminatória, ter um prazo de 
vencimento claro, respeitar os princípios 
da boa gestão financeira e complementar 
os instrumentos tradicionais, tais como as 
subvenções.

Or. en

Justificação

A utilização de instrumentos financeiros deve ser bem regulamentada, devendo ser oferecidas 
garantias suficientes para minimizar o risco em termos de findos públicos e aumentar os 
efeitos da alavancagem. 

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 20.º deve ser conferida à Comissão 
por um período de três anos a contar de ... 
*. A Comissão elabora um relatório sobre 
a delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do período de três 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.
_________________
* JO: inserir a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.
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Or. en

Justificação

Os atos delegados não devem antecipar os poderes dos legisladores e, por conseguinte, 
devem ser incluídas disposições que permitam uma monitorização regular dos poderes 
executivos da Comissão. 

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 20.º apenas entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da notificação do referido 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
ou se, antes do termo desse prazo, tanto o 
Parlamento Europeu como o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. Esse prazo pode 
ser prorrogado por dois meses, por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 20.º apenas entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
manifestarem a sua oposição no prazo de 
três meses a contar da notificação do 
referido ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não se oporão. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por três
meses.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O mais tardar em meados de 2016, a 
Comissão elabora um relatório de 
avaliação sobre a consecução dos objetivos 
de todas as medidas (a nível dos resultados 
e dos impactos), a eficiência da utilização 
dos recursos e o seu valor acrescentado 
europeu, tendo em vista a tomada de uma 
decisão quanto à renovação, modificação 
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ou suspensão das medidas. A avaliação 
deve incidir, além disso, nas possibilidades 
de simplificação, na coerência interna e 
externa, na manutenção da pertinência de
todos os objetivos, assim como na 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, A Comissão tem em conta os 
resultados das avaliações do impacto a 
longo prazo das medidas precedentes.

ou suspensão das medidas. A avaliação 
examina, além disso, as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, incluindo o impacto na coesão 
económica, social e territorial. A 
Comissão tem em conta os resultados das 
avaliações do impacto a longo prazo das 
medidas precedentes.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo – Parte I – Quadro 2 – linha 4 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Canais da Alemanha ocidental, 
Mittellandkanal, Hannover – Magdeburg -
Berlim

Westdeutsche Kanäle - Enschede -
Dortmund Ems Kanal- Mittellandkanal-
Hannover - Magdeburg - Berlim

Or. en

Justificação

A remoção desta ligação em falta cria um eixo multimodal ecológico Este-Oeste, desde 
Amesterdão até Berlim, ligando múltiplos modos de transporte e sendo respeitadora do 
ambiente ao desviar o tráfego das autoestradas e das linhas férreas. Um cargueiro 
conseguiria reduzir em 30 horas o seu percurso de Roterdão até Berlim.


