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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Proposta da Comissão

O presente regulamento estabelece uma série de disposições comuns que regem todos os 
instrumentos estruturais abrangidos pelo Quadro Estratégico Comum para o período de 2014 
a 2020, incluindo princípios gerais de apoio, tais como a parceria, a governação a vários 
níveis, a igualdade de género, o desenvolvimento sustentável e o cumprimento das 
disposições aplicáveis da legislação nacional e da UE. A proposta inclui uma lista de 
objetivos temáticos comuns baseados na estratégia «Europa 2020», bem como as disposições 
sobre o Quadro Estratégico Comum a nível da União e sobre os contratos de parceria. O 
regulamento destina-se ainda a reforçar a orientação das políticas da União para o 
desempenho, definindo uma abordagem comum baseada em disposições relativas à análise de 
condições e de desempenho, bem como os mecanismos de acompanhamento, de elaboração 
de relatórios e de avaliação. Por último, inclui disposições específicas para o FEDER, o FSE e 
o FC, sobretudo aquelas que estão relacionadas com a missão e os objetivos da política de 
coesão, o quadro financeiro, medidas específicas em matéria de programação e de 
apresentação de relatórios, grandes projetos, sistemas de controlo e gestão financeira. 

A fim de potenciar o impacto da política na realização das prioridades europeias e reforçar o 
processo de programação estratégica, a proposta visa tornar uma lista de objetivos temáticos, 
definidos de acordo com a estratégia «Europa 2020», em ações-chave para o FEDER, o FC, o 
FSE, o FEADER e o FEAMP. A proposta procura, assim, melhorar soluções antigas e 
introduzir novas soluções, incluindo as condições ex ante, o mecanismo da reserva de 
desempenho, o reforço das regras que regem os fundos em matéria de condicionalidade 
macrofinanceira e o seu alinhamento com o novo Pacto de Estabilidade e Crescimento, a 
criação de um sistema nacional de acreditação que assegure uma boa gestão financeira por 
parte dos Estados-Membros, a introdução de uma declaração de gestão de fiabilidade e de um 
apuramento de contas anual obrigatório e, por último, mas não menos importante, uma 
programação mais orientada para os resultados e o apoio através dos instrumentos financeiros 
inovadores.  

Ponto de vista do relator

O relator apoia a proposta da Comissão, mas defende uma melhor integração dos objetivos da 
UE para 2020 nos seus instrumentos estruturais, sobretudo no que toca a prioridades de 
financiamento. Além disso, é indispensável que haja coerência entre este regulamento e os da 
rede transeuropeia de transportes (RTE-T) e do mecanismo «Interligar a Europa».

O relator subscreve uma abordagem orientada para os resultados e apoia uma maior utilização 
da condicionalidade (ex ante) no que toca à transição para transportes e mobilidade mais 
sustentáveis e eficientes, bem como à segurança, à redução do ruído, à legislação em matéria 
de ambiente e à proteção do clima e da biodiversidade. 

O setor dos transportes é responsável por cerca de 24 % de todas as emissões de CO2, que 
aumentaram em 34 % desde 1990. Dado o tempo que é necessário para conceber e concluir 
projetos de infraestruturas em grande escala, os investimentos a efetuar nos próximos anos 
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determinarão como serão os transportes e a mobilidade nas próximas décadas. No sentido de 
garantir um nível de vida de qualidade às próximas gerações de cidadãos da UE, os projetos 
europeus devem basear-se em modos sustentáveis, incidindo sobre cadeias de mobilidade que 
combinem caminhadas, ciclismo, partilha e utilização conjunta de automóveis e transportes 
públicos e que sejam flexíveis ao ponto de integrar novas soluções que surjam. 

Visto que o Fundo de Coesão e o FEDER são das principais fontes de financiamento de 
transportes da UE, é fundamental alterar as prioridades de financiamento da UE de acordo 
com os seus quadros respetivos e concentrar os investimentos em mobilidade inteligente e 
sustentável para evitar ou, pelo menos, limitar quaisquer custos externos nesta área no futuro. 
Isto também reduzirá os encargos para os orçamentos públicos futuros no plano das regiões, 
dos Estados-Membros e da UE. A Europa não pode continuar a apoiar projetos em grande 
escala, extremamente longos e dispendiosos. Em vez de «pensar em grande», a UE deve 
começar a «agir com inteligência». 

A esse respeito, o valor acrescentado europeu é decisivo e o relator é da opinião de que o foco 
do apoio estrutural deve estar no reforço da intermodalidade e na eliminação dos 
estrangulamentos, preenchendo as lacunas nas ligações transfronteiriças e assegurando que a 
legislação relacionada com a segurança e a proteção do ambiente, do clima e da 
biodiversidade seja plenamente respeitada. Para tal, são necessárias melhores avaliações de 
impacto ambiental e critérios ex ante claros, de forma a incentivar os beneficiários a repensar 
as suas políticas a nível nacional, regional e local. 

As alterações que se seguem refletem este ponto de vista. 

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões e das ilhas
menos favorecidas, designadamente as
zonas rurais, as zonas afetadas pela 
transição industrial e as regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves 

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões menos 
favorecidas. Entre as regiões em questão, 
deverá ser dada especial atenção às zonas 
rurais, às zonas afetadas pela transição 
industrial e às regiões com limitações 
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e permanentes. O artigo 175.º do Tratado 
exige que a União apoie a realização desses 
objetivos pela ação por si desenvolvida 
através do Fundo Europeu de Orientação e 
de Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Banco Europeu de Investimento e de 
outros instrumentos.

naturais ou demográficas graves e 
permanentes, como as regiões insulares, 
transfronteiras e de montanha. O artigo 
175.º do Tratado exige que a União apoie a 
realização desses objetivos pela ação por si 
desenvolvida através do Fundo Europeu de 
Orientação e de Garantia Agrícola, secção 
«Orientação», do Fundo Social Europeu, 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, do Banco Europeu de 
Investimento e de outros instrumentos.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador. Os Estados-Membros devem 
facultar informações sobre o apoio aos 
objetivos relacionados com as alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20 % 
do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão através de um ato de execução.

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador e a necessidade de minimizar os 
custos externos. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão através de um ato de execução.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 
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identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 
estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 
1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS).

identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 
estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 
1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS). Deve ser prestada uma 
particular atenção às regiões que 
apresentam dificuldades naturais ou 
demográficas graves e permanentes, como 
as regiões insulares, transfronteiras e de 
montanha, tendo todavia em consideração 
que as características territoriais não 
correspondem necessariamente à divisão 
atualmente proposta na classificação 
NUTS. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à adoção de um 
quadro estratégico comum, às regras 
adicionais relativas à afetação da reserva 
de desempenho, à definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, combinação 
de apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas a acordos de financiamento, 

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à adoção de um 
quadro estratégico comum, às regras 
adicionais relativas à afetação da reserva 
de desempenho, à definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, combinação 
de apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas a acordos de financiamento, 



AD\906416PT.doc 7/42 PE486.053v03-00

PT

transferência e gestão de ativos, 
modalidades de gestão e controlo, às regras 
relativas aos pedidos de pagamento e 
estabelecimento de um sistema de 
capitalização de frações anuais, à definição 
da taxa fixa para operações geradoras de 
receitas, da taxa fixa para custos indiretos 
objeto de subvenção com base nos métodos 
existentes e taxas correspondentes, 
aplicáveis nas políticas da União, às 
responsabilidades dos Estados-Membros 
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

transferência e gestão de ativos, 
modalidades de gestão e controlo, às regras 
relativas aos pedidos de pagamento e 
estabelecimento de um sistema de 
capitalização de frações anuais, da taxa 
fixa para custos indiretos objeto de 
subvenção com base nos métodos 
existentes e taxas correspondentes, 
aplicáveis nas políticas da União, às 
responsabilidades dos Estados-Membros 
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

Justificação

Não é necessário definir uma taxa fixa dado que a receita líquida pode ser avaliada com 
precisão, conforme previsto no Regulamento (CE) n.º 1083/2006 em vigor e, por outro lado, 
esta fixação seria inadequada na medida em revestiria um aspeto político, que implicaria o 
risco de os fundos serem aplicados de forma desadequada. Além disso, o artigo 54.º prevê 
competências de execução relativamente à metodologia de cálculo da receita líquida de 
projetos geradores de receitas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguraram a eficácia dos Fundos QEC, 
em especial através da monitorização, da 
apresentação de relatórios e da avaliação.

9. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguraram a eficiência e a eficácia dos 
Fundos QEC, em especial mediante a 
concretização dos objetivos propostos e
através da monitorização, da apresentação 
de relatórios e da avaliação.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção da União do objetivo de proteger 
e melhorar o ambiente, como previsto no 
artigo 11.º do Tratado, tendo em conta o 
princípio do poluidor-pagador.

Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto no artigo 11.º do Tratado, tendo 
em conta o princípio do poluidor-pagador 
e a necessidade de minimizar os custos 
externos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar que os requisitos em matéria de 
proteção ambiental, de eficiência dos 
recursos, de adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos, da 
capacidade de resistência às catástrofes e 
de prevenção e gestão de riscos são 
promovidos na preparação e execução dos 
contratos de parceria e dos programas. Os 
Estados-Membros devem prestar 
informações relativas ao apoio aos 
objetivos em matéria de alterações 

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar que os requisitos em matéria de 
proteção ambiental, de eficiência dos 
recursos, de adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos, de 
sustentabilidade dos transportes e eficácia 
dos transportes, da capacidade de 
resistência às catástrofes e de prevenção e 
gestão de riscos são promovidos na 
preparação e execução dos contratos de 
parceria e dos programas. Os Estados-
Membros devem prestar informações 
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climáticas, de acordo com a metodologia 
adotada pela Comissão. A Comissão 
adotará esta metodologia por meio de um 
ato de execução. O ato de execução será 
adotado nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3.

relativas ao apoio aos objetivos em matéria 
de alterações climáticas, de acordo com a 
metodologia adotada pela Comissão. A 
Comissão adotará esta metodologia por 
meio de um ato de execução. O ato de 
execução será adotado nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

(3) reforçar a competitividade das 
pequenas e médias empresas e dos setores 
agrícola (em relação ao FEADER), das 
pescas e da aquicultura (em relação ao 
FEAMP);

(3) reforçar a competitividade das 
empresas europeias, em especial das 
pequenas e médias empresas, das 
microempresas e dos setores agrícola (em 
relação ao FEADER), das pescas e da 
aquicultura (em relação ao FEAMP);

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono em todos os 
setores;

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono baseada na 
poupança de energia, na eficiência e na 
utilização de recursos renováveis em todos 
os setores; incluindo, sobretudo, a 
promoção de transportes e mobilidade 
intermodais e sustentáveis, e dedicando-
se, ao mesmo tempo, a eliminar os 
estrangulamentos e as lacunas nas 
ligações transfronteiriças em matéria de 
infraestruturas de transportes sustentáveis 
e intermodais;

Alteração 10
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) aumentar a eficiência energética no 
setor dos transportes e, em particular, no 
setor do transporte urbano;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

(7) promover transportes sustentáveis e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais redes de infraestruturas;

(7) Promoção da co-modalidade eficiente 
com o objetivo de conseguir transportes e 
mobilidade  sustentáveis, seguros e 
eficientes em termos ecológicos, 
centrando-se na melhoria das 
infraestruturas existentes, em suprir os 
elos que faltam nas conexões 
transfronteiriças e em eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de 
infraestruturas, incluindo conexões com 
zonas regionais; locais, rurais e urbanas;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) aumentar o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

(10) investir na saúde, na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) reforçar a coesão económica, 
social e territorial;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) as áreas prioritárias para as atividades 
de cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

(d) as áreas prioritárias para as atividades 
de cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e as estratégias ou as 
sinergias das bacias marítimas e fluviais;

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) um quadro consolidado dos objetivos 
intermédios e metas estabelecidos nos 
programas para o quadro de desempenho 
referido no artigo 19.º, n.º 1, juntamente 
com a metodologia e o mecanismo para 
garantir a coerência dos vários programas e 
Fundos QEC;

(i) um quadro consolidado dos objetivos 
intermédios e metas mensuráveis a nível 
quantitativo e qualitativo estabelecidos 
nos programas para o quadro de 
desempenho referido no artigo 19.º, n.º 1, 
juntamente com a metodologia e o 
mecanismo para garantir a coerência dos 
vários programas e Fundos QEC;
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado e
minimizem os custos externos em relação 
à estratégia da União para um 
desenvolvimento inteligente, sustentável e 
inclusivo durante o período de aplicação 
do quadro financeiro plurianual 2014-
2020, e que permitam superar os desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem avaliar se 
as condicionalidades ex ante aplicáveis 
estão cumpridas.

2. Os Estados-Membros devem avaliar se 
as condicionalidades ex ante aplicáveis 
estão cumpridas. A avaliação deve basear-
se numa metodologia comum e envolver 
os parceiros referidos no artigo 5.º.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada prioridade estabelece indicadores 
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de 

Cada prioridade estabelece indicadores 
mensuráveis a nível qualitativo e 
quantitativo para avaliar os progressos 
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cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

registados na aplicação do programa em 
termos de cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) indicadores relativos ao impacto das 
operações sobre as emissões sonoras, o 
ambiente, a segurança e as alterações 
climáticas, em conformidade com os 
objetivos da UE para 2020.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir uma descrição das ações 
desenvolvidas para ter em conta os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e 8.º.

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir metas e objetivos intermédios 
quantitativos e qualitativos mensuráveis, 
indicadores específicos do programa em 
causa e uma descrição das ações a realizar 
a fim de dar cumprimento aos princípios 
enunciados nos artigos 7.º e 8.º.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para aumentar as vantagens das 
medidas ambientais da UE1, cada 
programa, plano e projeto deve definir os 
resultados da avaliação ambiental dos 
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Estados-Membros e de outros promotores 
de projetos, baseando-se, sobretudo, na 
Diretiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 
de junho de 1985, relativa à avaliação dos 
efeitos de determinados projetos públicos 
e privados no ambiente2, na Diretiva 
2001/42/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de junho de 2001, 
relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente3, na Diretiva 92/43/CEE, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens4, e nas seguintes Diretivas do 
Parlamento Europeu e do Conselho: 
2000/60/CE, de 23 de outubro de 2000, 
que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água5 e 2009/147/CE, de 30 de novembro 
de 2009, relativa à conservação das aves 
selvagens6, para evitar ou, quando isto 
não for possível, atenuar ou compensar 
impactos negativos no ambiente, tais 
como fragmentação da paisagem, 
impermeabilização dos solos, poluição 
atmosférica, da água e sonora, e para 
proteger a biodiversidade de forma eficaz.
_________________________
1 Ver COM(2012) 95 final “Como tirar o 
melhor partido das medidas ambientais da 
UE: melhor conhecimento e reatividade 
para consolidar a confiança.”
2 JO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
3 JO L 197 de 21.7.2001.
4 JO L 206 de 22.07.92, p. 7.
5 JO L 327 de 22.12.00, p. 1.
6 JO L 20 de 26.01.10, p. 7.

Justificação

Para garantir a coerência da legislação da UE, a formulação da proposta da Comissão 
relativa à proteção ambiental (artigo 42.º) no âmbito da revisão das orientações da União 
para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes (COM(2011)0650) foi aqui 
integrada.
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Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Cada programa, plano e projeto 
relativo a transportes e mobilidade deve 
basear-se numa avaliação dos efeitos no 
que respeita à segurança e na prevenção 
de acidentes, em conformidade com o 
objetivo da União de reduzir acidentes 
mortais em 50 % até 2020.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

(b) Os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
desenvolvimento e crescimento 
inteligentes, sustentáveis e inclusivos, 
nomeadamente quanto aos objetivos 
intermédios qualitativos e quantitativos 
mensuráveis adotados para cada programa 
no quadro de desempenho e ao apoio 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas e à biodiversidade;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela realização de avaliações ex ante, tendo 
em vista uma maior qualidade na 
elaboração dos programas.

1. Os Estados-Membros, em cooperação e 
sob a orientação da Comissão, são 
responsáveis pela realização de avaliações 
ex ante, tendo em vista uma maior 
qualidade na elaboração dos programas.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) a adequação das medidas previstas 
para promover o desenvolvimento 
sustentável.

(m) A adequação das medidas previstas 
para promover o desenvolvimento 
sustentável e minimizar os custos 
externos.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa da Comissão ou em seu 
nome, os Fundos QEC podem apoiar as 
medidas de preparação, monitorização, 
assistência administrativa e técnica, 
avaliação, auditoria e controlo que sejam 
necessárias para a execução do presente 
regulamento.

Por iniciativa da Comissão ou em seu 
nome, ou a pedido de um Estado-Membro, 
após aprovação do mesmo pela Comissão,
os Fundos QEC podem apoiar as medidas 
de preparação, monitorização, assistência 
administrativa e técnica, avaliação, 
auditoria e controlo que sejam necessárias 
para a execução do presente regulamento.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A receita líquida gerada após a conclusão 
de uma operação, num período de 
referência específico, deve ser previamente 
determinada por um dos seguintes 
métodos:

A receita líquida gerada após a conclusão 
de uma operação, num período de 
referência específico, deve ser previamente 
determinada por:

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) cessação ou deslocalização de uma 
atividade produtiva;

(a) cessação ou deslocalização completa ou 
parcial de uma atividade produtiva;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará uma decisão, por meio 
de um ato de execução, a fim de determinar 
o montante a transferir da dotação do 
Fundo de Coesão atribuída a cada Estado-
Membro para todo o período. A dotação do 
Fundo de Coesão concedida a cada Estado-
Membro é reduzida em conformidade.

A Comissão adotará uma decisão, por meio 
de um ato de execução, a fim de determinar 
o montante a transferir da dotação do 
Fundo de Coesão atribuída a cada Estado-
Membro para todo o período. A dotação do 
Fundo de Coesão concedida a cada Estado-
Membro é reduzida em conformidade, e 
este montante é atribuído explicitamente 
ao Estado-Membro em questão, no âmbito 
do Mecanismo «Interligar a Europa».

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo [13.º] do 
Regulamento (UE) […]/2012, que institui 
o mecanismo «Interligar a Europa»35, no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando especial 
prioridade aos projetos que respeitam as 
dotações nacionais do Fundo de Coesão.

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo [13.º] do 
Regulamento (UE) […]/2012, que institui 
o mecanismo «Interligar a Europa»35, no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando  
prioridade aos projetos que respeitam as 
dotações nacionais do Fundo de Coesão e 
garantindo que não será possível qualquer 
desvio das dotações nacionais. A Comissão 
assegura a coordenação e assistência 
necessárias aos Estados-Membros 
elegíveis, a fim de eliminar as barreiras 
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administrativas e burocráticas e garantir 
um processo transparente de seleção dos 
projetos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

(vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macrorregionais;

(vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias ou das sinergias
macrorregionais e das bacias marítimas e 
fluviais;

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais 
competentes em matéria de igualdade, 
sobre as medidas referidas nas subalíneas 
ii) e iii), juntamente com a proposta de 
programa operacional abrangida pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego.

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos e parceiros
nacionais competentes em matéria 
ambiental e de igualdade, sobre as medidas 
referidas nas subalíneas i), ii) e iii), 
juntamente com a proposta de programa 
operacional abrangida pelo objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego.

Alteração 34

Proposta de regulamento

Artigo 111 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A auto-sustentabilidade económica e 
financeira do projeto, favorecendo 
operações geradoras de receitas com taxas 
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de cofinanciamento mais elevadas em 
detrimento das que são aplicadas às 
operações não geradoras de receitas;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 144-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 144.º-A
Transparência

A Comissão publica no seu sítio Web 
todos os contratos de parceria, programas, 
estratégias de desenvolvimento local, 
programas operacionais, grandes projetos 
e planos de ação comuns aprovados pela 
Comissão para cada Estado-Membro. 

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– transparentes e verificáveis com 
objetividade, além de identificarem a fonte 
dos dados e a disponibilizarem ao público;

– transparentes, facilmente compreensíveis
e verificáveis com objetividade, além de 
identificarem a fonte dos dados e a 
disponibilizarem ao público;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo IV – linha 7 

Texto da Comissão

7. Promoção de 
transportes sustentáveis e
eliminação dos 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 

7.1. Estradas: existência 
de um plano nacional 
global para os transportes, 
que inclua uma definição 
adequada das prioridades 

Existência de um plano 
nacional global para os 
transportes, em vigor, que 
contemple:
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de rede (referido no artigo 
9.º, n.º 7)

de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais).

o estabelecimento de 
prioridades para os 
investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. 
Estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, a 
redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o 
Espaço Único Europeu 
dos Transportes;

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

7.2. Caminhos-de-ferro:
existência, no âmbito do 

existência de um capítulo 
dedicado ao 
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plano nacional geral dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 
investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades. 

desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

Alterações do Parlamento

7. Promoção de 
transportes sustentáveis, 
eliminação dos 

7.1. Estradas: existência 
de um plano nacional 
global para os transportes, 

Existência de um plano 
nacional global para os 
transportes, em vigor, que 
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estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 
de rede e conclusão das 
ligações transfronteiriças 
inacabadas visando uma 
comodalidade eficaz, 
(referido no artigo 9.º, n.º 
7): 

que inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais).

contemple:

o estabelecimento de 
prioridades para os 
investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. 
Estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, a 
redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o 
Espaço Único Europeu 
dos Transportes;

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.
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7.2. Caminhos-de-ferro:
existência, no âmbito do 
plano nacional geral dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 
investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades. 

existência de um capítulo 
dedicado ao 
desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

Alteração 38
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Proposta de regulamento
Anexo IV – linha 7.1 

Texto da Comissão

7. Promoção de 
transportes sustentáveis e 
eliminação dos 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 
de rede (referido no artigo 
9.º, n.º 7)

7.1. Estradas: existência 
de um plano nacional 
global para os transportes, 
que inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais). 

– Existência de um plano 
nacional global para os 
transportes, em vigor, que 
contemple:

– o estabelecimento de 
prioridades para os 
investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. 
Estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, a 
redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o
Espaço Único Europeu 
dos Transportes;

– a planificação de 
projetos realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

– uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 
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– medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

7.2. Caminhos-de-ferro:
existência, no âmbito do 
plano nacional geral dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 
investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades. 

– existência de um 
capítulo dedicado ao 
desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:

2. um sistema de 
planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

3. uma avaliação 
ambiental estratégica que 
preencha os requisitos 
legais para o plano dos 
transportes; 
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4. medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

Alterações do Parlamento

7. Promoção de 
transportes sustentáveis e 
eliminação dos 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 
de rede (referido no artigo 
9.º, n.º 7)

7.1. Estradas: existência 
de um plano nacional 
global para os transportes, 
que inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais). 

Existência de um plano 
nacional global para os 
transportes, em vigor, que 
contemple:

o estabelecimento de 
prioridades para os 
investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. O 
estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade
(incluindo a segurança), 
a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o 
Espaço Único Europeu 
dos Transportes;

– a planificação de 
projetos realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
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quadro orçamental);

– uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

– medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

7.2. Caminhos-de-ferro:
existência, no âmbito do 
plano nacional geral dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 
investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades. 

–  existência de um 
capítulo dedicado ao 
desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:

2. um sistema de 
planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);
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3. uma avaliação 
ambiental estratégica que 
preencha os requisitos 
legais para o plano dos 
transportes; 

4. medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo IV – linha 7.1 

Texto da Comissão

7. Promoção de 
transportes sustentáveis e 
eliminação dos 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 
de rede (referido no artigo 
9.º, n.º 7)

7.1. Estradas: existência 
de um plano nacional 
global para os transportes, 
que inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais). 

– Existência de um plano 
nacional global para os 
transportes, em vigor, que 
contemple:

– o estabelecimento de 
prioridades para os 
investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. 
Estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
mobilidade, a 
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sustentabilidade, a 
redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o 
Espaço Único Europeu 
dos Transportes;

– a planificação de 
projetos realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

– uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

– medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

7.2. Caminhos-de-ferro:
existência, no âmbito do 
plano nacional geral dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 
investimentos cobrem os 

– existência de um 
capítulo dedicado ao 
desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:
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ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades. 

2. um sistema de 
planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

3. uma avaliação 
ambiental estratégica que 
preencha os requisitos 
legais para o plano dos 
transportes; 

4. medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

Alterações do Parlamento

7. Promoção de 
transportes sustentáveis,
eliminação dos 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 
de rede (referido no artigo 
9.º, n.º 7)

7.1. Estradas: existência 
de um plano nacional 
global para os transportes, 
que inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais). Transposição e 
aplicação da Diretiva 
2011/76/UE relativa à 
aplicação de imposições 
aos veículos pesados de 
mercadorias pela 
utilização de certas 
infraestruturas. 

– Existência de um plano  
global para os transportes, 
em vigor, que contemple:
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– o estabelecimento de 
prioridades para os 
investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. 
Estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, a 
redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o 
Espaço Único Europeu 
dos Transportes;

– a planificação de 
projetos realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

– uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

– medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

– Sistemas nacionais de 
taxas de circulação em 
vigor, em conformidade 
com as disposições da 
Diretiva 2011/76/UE, 
incluindo a amortização 
dos custos da poluição 
sonora, atmosférica e de 
infraestruturas, aplicados 
em todas as autoestradas 
desde o início da 
operação.

7.2. Caminhos-de-ferro: – Existência de um 
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existência, no âmbito do 
plano nacional geral dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 
investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades. 

capítulo dedicado ao 
desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:

2. um sistema de 
planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

3. uma avaliação 
ambiental estratégica que 
preencha os requisitos 
legais para o plano dos 
transportes; 

4. medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.
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Justificação

Atualmente, a Política de Coesão permite o financiamento da construção de novas 
autoestradas, sem portagens desde que começam a ser exploradas. Esta disposição deve 
garantir que os sistemas nacionais de tarifação de utilização sejam aplicados em todos os 
projetos cofinanciados pela UE e que as receitas obtidas sejam utilizadas para a amortização 
dos custos das infraestruturas, reduzindo assim o cofinanciamento necessário.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Anexo IV – linha 7.1 

Texto da Comissão

7. Promoção de 
transportes sustentáveis e 
eliminação dos 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 
de rede (referido no artigo 
9.º, n.º 7)

7.1. Estradas: existência 
de um plano nacional 
global para os transportes, 
que inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais).

Existência de um plano 
nacional global para os 
transportes, em vigor, que 
contemple:

o estabelecimento de 
prioridades para os 
investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. 
Estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, a 
redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o 
Espaço Único Europeu 
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dos Transportes;

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

7.2. Caminhos-de-ferro:
existência, no âmbito do 
plano nacional geral dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 
investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades. 

existência de um capítulo 
dedicado ao 
desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:

a planificação de projetos 
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realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

Alterações do Parlamento

7. Promoção de 
transportes sustentáveis e 
eliminação dos 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 
de rede (referido no artigo 
9.º, n.º 7)

7.1. Estradas e vias 
navegáveis: existência de 
um plano nacional global
eficiente e co-modal para 
os transportes, que inclua 
uma definição adequada 
das prioridades de 
investimento, incluindo 
sistemas de transporte 
inteligentes, nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais).

Existência de um plano 
nacional global para os 
transportes, em vigor, que 
contemple:

o estabelecimento de 
prioridades para os 
investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. 
Estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
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mobilidade, a 
sustentabilidade, a 
redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o 
Espaço Único Europeu 
dos Transportes;

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

7.2. Caminhos-de-ferro:
existência, no âmbito do 
plano nacional geral dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 

existência de um capítulo 
dedicado ao 
desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:
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investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades. 

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo IV – linha 7,2 

Texto da Comissão

7. Promoção de 
transportes sustentáveis e 
eliminação dos 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 
de rede (referido no artigo 
9.º, n.º 7)

7.1. Estradas: existência 
de um plano nacional 
global para os transportes, 
que inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais).

Existência de um plano 
nacional global para os 
transportes, em vigor, que 
contemple:

o estabelecimento de 
prioridades para os 
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investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. 
Estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, a 
redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o 
Espaço Único Europeu 
dos Transportes;

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

7.2. Caminhos-de-ferro:
existência, no âmbito do 
plano nacional geral dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 

existência de um capítulo 
dedicado ao 
desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:
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ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 
investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades. 

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

Alterações do Parlamento

7. Promoção de 
transportes sustentáveis e 
eliminação dos 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas 
de rede (referido no artigo 
9.º, n.º 7)

7.1. Estradas: existência 
de um plano nacional 
global para os transportes, 
que inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 
globalidade da rede 
(investimentos não de 
base na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
(incluindo os transportes 
públicos regionais e 
locais).

Existência de um plano 
nacional global para os 
transportes, em vigor, que 
contemple:
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o estabelecimento de 
prioridades para os 
investimentos no núcleo 
da rede RTE-T, na rede 
em geral e nas ligações 
secundárias. 
Estabelecimento de 
prioridades tendo em 
conta o contributo dos 
investimentos para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, a 
redução das emissões de 
gases com efeito de estufa 
e o contributo para o 
Espaço Único Europeu 
dos Transportes;

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.

7.2. Caminhos-de-ferro:
existência, no âmbito do 
plano nacional geral
eficiente e co-modal dos 
transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que 
inclua uma definição 
adequada das prioridades 
de investimento nas 
infraestruturas nucleares 
da rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), na 

existência de um capítulo 
dedicado ao 
desenvolvimento do 
caminho-de-ferro no 
âmbito de um plano de 
transportes abrangente 
que contemple:
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globalidade da rede 
(investimentos não 
nucleares na RTE-T) e nas 
ligações secundárias 
ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a 
mobilidade, a 
sustentabilidade, e os 
efeitos ao nível nacional e 
europeu da rede. Os 
investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o 
reforço de capacidades.

a planificação de projetos 
realistas e viáveis 
(incluindo calendário e 
quadro orçamental);

uma avaliação ambiental 
estratégica que preencha 
os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

medidas para dar mais 
capacidade aos 
organismos intermediários 
e beneficiários para 
concretizarem o sistema 
de planificação dos 
projetos.
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