
PA\906808PT.doc PE492.666v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2011/0294(COD)

26.6.2012

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão dos Transportes e do Turismo

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às orientações da União para o desenvolvimento da rede transeuropeia 
de transportes
(COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Relator de parecer: Oldřich Vlasák



PE492.666v01-00 2/11 PA\906808PT.doc

PT

PA_Legam



PA\906808PT.doc 3/11 PE492.666v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Continuam a existir muitas necessidades no domínio das redes RTE-T, necessidades essas que 
devem ser abordadas e resolvidas. Por isso, a proposta de regulamento constitui uma boa base 
para o futuro financiamento das RTE-T na União Europeia.

As alterações centrar-se-ão, sobretudo, na garantia de flexibilidade suficiente para os 
Estados-Membros. Por exemplo, a lista de projetos predefinidos não deveria ser entendida 
como definitiva ou inalterável, caso deva refletir de forma flexível os fluxos de tráfego na 
União Europeia. Dada a morosidade da elaboração dos projetos, uma lista preparada desta 
forma não reflete todos os corredores necessários a longo prazo para apoiar o crescimento 
económico na Europa. Por isso, deveria existir a possibilidade de apresentar outras propostas 
e permitir que concorram entre si.

A utilização eficaz dos recursos também exige que seja permitida aos Estados-Membros
alguma flexibilidade e que seja garantida, sob forma de exceções, a possibilidade de ter em 
conta as disparidades territoriais existentes na UE. O estabelecimento rígido de condições 
uniformizadas, em todo o território da UE, independentemente das condições territoriais, para 
os corredores no que diz respeito ao comprimento máximo das composições, à velocidade 
máxima permitida ou à carga máxima no troço em causa, poderá não constituir a solução mais 
eficaz1.

Além disso, as autoridades locais e regionais não podem assumir a responsabilidade por 
projetos que estão fora da sua competência. As autoridades locais ou regionais não 
apresentam propostas de Estados-Membros, nem negoceiam com a Comissão Europeia, tendo 
limitadas possibilidades de influenciar as mesmas. Por isso, o regulamento não lhes pode 
atribuir direitos e deveres.

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:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os projetos de interesse comum 
devem apresentar um claro valor 
acrescentado europeu. Os projetos 

(14) Os projetos de interesse comum 
devem apresentar valor acrescentado 
europeu. Os projetos transfronteiriços 

                                               
1 Por exemplo, em termos gerais, o comprimento de um comboio de mercadorias de 750 m pode ser mais eficaz, 
mas pode não constituir a melhor solução em regiões montanhosas ou acidentadas. Nestas regiões, o 
comprimento da composição poderia levar a que os custos necessários para a construção de estações ferroviárias 
e terminais de transbordo fossem desproporcionadamente elevados.
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transfronteiriços têm, normalmente, um 
elevado valor acrescentado europeu, mas 
podem ter efeitos económicos diretos mais 
reduzidos quando comparados com os 
projetos puramente nacionais. Por 
conseguinte, não são suscetíveis de serem 
implementados sem a intervenção da 
União. 

constituem um exemplo de projetos com
um elevado valor acrescentado europeu, 
mas podem ter efeitos económicos diretos 
mais reduzidos quando comparados com os 
projetos puramente nacionais.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Atendendo a que o desenvolvimento e 
a implementação da rede transeuropeia de 
transportes não competem exclusivamente 
aos Estados-Membros, todos os 
promotores de projetos de interesse 
comum, designadamente as autoridades 
locais e regionais, os gestores de 
infraestruturas e demais entidades 
públicas ou privadas, devem, na 
realização desses projetos, estar sujeitos 
aos direitos e obrigações do presente 
regulamento, assim como às outras regras 
e procedimentos aplicáveis no plano da 
União e a nível nacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os corredores da rede principal devem 
também contribuir para a realização de 

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

objetivos mais abrangentes da política de 
transportes e facilitar a integração modal e 
as operações multimodais. O Regulamento 
(CE) n.º XXX/2012 [Mecanismo Interligar 
a Europa] deverá incluir uma primeira lista 
de corredores como uma lista indicativa, 
que deverá ser adaptável para ter em conta 
as alterações nos fluxos de tráfego.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Uma via rápida é uma via rodoviária 
reservada ao tráfego motorizado, acessível 
apenas a partir de nós de ligação ou de 
cruzamentos regulados e na qual:

Uma via rápida é uma via rodoviária 
projetada para o tráfego motorizado, 
acessível essencialmente a partir de nós de 
ligação ou de cruzamentos regulados, e na 
qual: 

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A infraestrutura da rede principal deve 
cumprir todos os requisitos estabelecidos 

A infraestrutura da rede principal deve 
cumprir todos os requisitos estabelecidos 
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no capítulo II, sem exceção. Além destes, a 
infraestrutura da rede principal deve ainda 
cumprir os seguintes requisitos:

no capítulo II. Além destes, a infraestrutura 
da rede principal deve ainda cumprir os 
seguintes requisitos:

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A pedido de um Estado-Membro, no 
que diz respeito à infraestrutura de 
transporte ferroviário, as isenções podem 
ser concedidas em casos devidamente 
justificados pela Comissão, de acordo com 
o procedimento referido no artigo 55.º, 
n.º2, em que o cumprimento de 
determinadas regras não seria viável 
devido a razões económicas ou em caso de 
redes isoladas. O mesmo pode abranger o 
comprimento das composições de vagões, 
o ERTMS, a carga por eixo, a 
eletrificação, a velocidade da linha, etc.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os corredores da rede principal são um 
instrumento destinado a facilitar a 
implementação coordenada da rede 
principal. Devem assentar na integração 
modal e na interoperabilidade, bem como 
no desenvolvimento e na gestão 
coordenados da infraestrutura, tendo em 
vista transportes multimodais eficientes 

1. Sem prejuízo das competências 
nacionais dos Estados-Membros no que 
diz respeito ao planeamento da sua 
infraestrutura, os corredores da rede 
principal são um instrumento destinado a 
facilitar a implementação coordenada da 
rede principal. Tendo em vista a criação 
de transportes multimodais eficientes em 
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em termos de recursos. termos de recursos, os corredores da rede 
principal devem centrar-se nos seguintes 
aspetos:

- a intermodalidade;
- a interoperabilidade;
- o desenvolvimento coordenado da 
infraestrutura nos troços transfronteiras.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O estabelecimento de uma lista 
inicial desses corredores não deve ser 
entendido como um pré-requisito 
automático de apoio por parte do FEDER, 
do Fundo de Coesão ou do Mecanismo
«Interligar a Europa».

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para apoiar a implementação dos 
corredores da rede principal, a Comissão 
pode adotar decisões de execução 
relativas a esses corredores. Essas 
decisões podem:

Suprimido

a) Incluir o plano de investimentos, os 
custos associados e o cronograma de 
execução, considerados necessários à 
implementação dos corredores da rede 
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principal, em conformidade com os 
objetivos do presente regulamento;
b) Definir todas as medidas de redução 
dos custos externos, nomeadamente das 
emissões de gases com efeito de estufa e 
do ruído, e destinadas a promover a 
introdução de novas tecnologias na gestão 
do tráfego e da capacidade;
c) Prever outras medidas necessárias à 
execução do plano de desenvolvimento do 
corredor e à utilização eficiente da 
infraestrutura do corredor da rede 
principal.
Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento consultivo a que 
se refere o artigo 55.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Anexo I – volumes 13/33 e 14/33

Texto da Comissão Alteração

Incluir na rede principal a autoestrada 
D11 (Praga – Hradec Králové) + R35/R55 
Hradec Králové – Přerov + R43 Moravská 
Třebová – Brno, em vez da autoestrada 
D1.

Or. cs

Alteração 11

Proposta de regulamento
Anexo I – volumes 13/33 e 14/33

Texto da Comissão Alteração

Incluir na rede global RTE-T a ligação 
ferroviária de alta velocidade entre Ústí 
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n/L e Dresden.

Or. cs

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo I – volumes 13/33 e 14/33

Texto da Comissão Alteração

Incluir a cidade de Brno como nó da rede 
principal RTE-T.

Or. cs

Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo I – volumes 13/33 e 14/33

Texto da Comissão Alteração

Manter o cruzamento de dois corredores 
da rede principal RTE-T (Corredor 
Báltico-Adriático e Corredor 
Hamburgo-Lekfosia) na cidade de Brno.

Or. cs

Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo I – volumes 13/33 e 14/33

Texto da Comissão Alteração

No âmbito da rede principal, modernizar 
o troço do corredor entre Česká Kubice e 
Regensburg.

Or. cs
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo I – volumes 13/33 e 14/33

Texto da Comissão Alteração

Transferir o corredor ferroviário Plzeň –
Cheb – Marktredwitz para a rede global 
ou definir a exceção aos requisitos 
aplicáveis às redes principais para o troço 
já concluído da linha ferroviária entre 
Plzeň e Cheb.

Or. cs

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – volumes 13/33 e 14/33

Texto da Comissão Alteração

Incluir na rede principal o 4.º corredor 
ferroviário e o troço da autoestrada D3 
entre Praga e Linz.

Or. cs

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – volumes 13/33 e 14/33

Texto da Comissão Alteração

Alterar o percurso do corredor ferroviário 
entre Praga e Wrocław para uma variante 
que passe por Mladá Bolesav e Liberec.

Or. cs
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