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20.3.2019 A8-0094/195

Alteração 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, os Fundos contribuirão 
para integrar as ações de combate às 
alterações climáticas e para a consecução 
de uma meta global de 25 % das despesas 
do orçamento da UE em apoio dos 
objetivos em matéria de clima. As 
operações ao abrigo do FEDER deverão 
contribuir com 30 % da dotação financeira 
total do FEDER para os objetivos em 
matéria de clima. As operações ao abrigo 
do Fundo de Coesão deverão contribuir 
com 37 % da dotação financeira total do 
Fundo de Coesão para os objetivos em 
matéria de clima.

(14) Os objetivos do FEDER e do 
Fundo de Coesão devem ser prosseguidos 
no quadro do desenvolvimento 
sustentável, tendo nomeadamente em 
conta a elevada importância do combate 
às alterações climáticas, em consonância 
com o compromisso da União de aplicar o 
Acordo de Paris, a Agenda 2030 das 
Nações Unidas e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, e da promoção, por parte da 
União, do objetivo de preservar, proteger 
e melhorar a qualidade do ambiente, tal 
como estabelecido no artigo 11.º e no 
artigo 191.º, n.º 1, do TFUE, tendo em 
conta o princípio do poluidor-pagador e 
privilegiando a redução da pobreza e das 
desigualdades e a transição justa para 
uma economia social e ambientalmente 
sustentável, adotando uma abordagem 
participativa em cooperação com as 
autoridades públicas competentes, os 
parceiros económicos e sociais e as 
organizações da sociedade civil. 
Refletindo a importância da luta contra as 
alterações climáticas e a perda de 
biodiversidade, e a fim de contribuir para 
o financiamento das medidas necessárias 
a tomar a nível da União, nacional e 
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local, em consonância com os 
compromissos da União para aplicar o 
Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, e garantir intervenções integradas 
de prevenção de catástrofes, que associem 
a resiliência à prevenção de riscos, 
preparação e medidas de resposta, os 
Fundos contribuirão para integrar as ações 
de combate às alterações climáticas e de 
proteção da biodiversidade direcionando 
30% das despesas do orçamento da UE 
para o apoio aos objetivos em matéria de 
clima. Os Fundos devem contribuir 
significativamente para a concretização 
de uma economia circular e 
hipocarbónica em todos os territórios da 
União, integrando totalmente a dimensão 
regional. As operações ao abrigo do 
FEDER devem contribuir com pelo menos 
40 % da dotação financeira total do 
FEDER para os objetivos em matéria de 
clima. As operações ao abrigo do Fundo de 
Coesão deverão contribuir com pelo menos 
45 % da dotação financeira total do Fundo 
de Coesão para os objetivos em matéria de 
clima. Estas percentagens devem ser 
respeitadas ao longo de todo o período de 
programação. Por conseguinte, serão 
identificadas ações relevantes durante a 
elaboração e a aplicação destes fundos, 
que serão reavaliadas no contexto das 
avaliações e procedimentos de revisão 
relevantes. Estas ações e a dotação 
financeira reservada para a sua aplicação 
devem ser incluídas nos planos nacionais 
integrados em matéria de energia e do 
clima, de acordo com o anexo IV do 
Regulamento (UE) .../... [novo RDC], bem 
como com a estratégia de renovação a 
longo prazo estabelecida ao abrigo da 
Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1, a fim de 
contribuir para a realização de um parque 

1 Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva 
2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva 2012/27/UE sobre a eficiência 
energética (JO L 156 de 19.6.2018, p. 75).
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imobiliário descarbonizado até 2050, e 
anexadas aos programas. Deve ser dada 
especial atenção às zonas com utilização 
intensiva de carbono que enfrentam 
desafios decorrentes dos compromissos de 
descarbonização, a fim de as ajudar a 
prosseguir estratégias coerentes com o 
compromisso da União em matéria de 
clima e estabelecidas nos planos 
nacionais integrados em matéria de 
energia e clima e na Diretiva (UE) 
2018/410 do Parlamento Europeu e do 
Conselho2, e de proteger os trabalhadores, 
nomeadamente através de oportunidades 
de formação e requalificação.

Or. en

2 Diretiva (UE) 2018/410 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2018, que altera a Diretiva 
2003/87/CE para reforçar a relação custo-eficácia das reduções de emissões e o investimento nas tecnologias 
hipocarbónicas, e a Decisão (UE) 2015/1814 (JO L 76 de 19.3.2018, p. 75).
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20.3.2019 A8-0094/196

Alteração 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os Estados-Membros do grupo 1 
devem afetar, pelo menos, 85 % do total 
dos seus recursos do FEDER destinados a 
prioridades que não a assistência técnica 
à opção 1 e à opção 2, e, pelo menos, 60 % 
à opção 1;

(a) No que se refere à categoria das 
regiões mais desenvolvidas («grupo 1») 
devem afetar:

i) pelo menos, 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional à opção 1; e
ii) pelo menos, 40 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional à opção 2;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/197

Alteração 197
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os Estados-Membros do grupo 2 
devem afetar, pelo menos, 45 % do total 
dos seus recursos do FEDER destinados a 
prioridades que não a assistência técnica 
à opção 1, e, pelo menos, 30 % à opção 2;

(b) No que respeita à categoria de 
regiões em transição («grupo 2») devem 
afetar:
i) pelo menos, 40 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional à opção 1; e 

ii) pelo menos, 40 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional à opção 2;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/198

Alteração 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os Estados-Membros do grupo 3 
devem afetar, pelo menos, 35 % do total 
dos seus recursos do FEDER destinados a 
prioridades que não a assistência técnica 
à opção 1, e, pelo menos, 30 % à opção 2.

(c) No que se refere à categoria das 
regiões menos desenvolvidas («grupo 3») 
devem afetar:

i) pelo menos 30 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional à opção 1; e 

ii) pelo menos, 40 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional à opção 2.

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/199

Alteração 199
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Helmut Scholz, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis, com exceção dos 
investimentos relacionados com veículos 
não poluentes conforme definidos no 
artigo 4.º da Diretiva 2009/33/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho26;

(h) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, transporte, 
distribuição, armazenamento ou combustão 
de combustíveis fósseis;

__________________ __________________
26 Diretiva 2009/33/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2009, relativa à promoção de veículos de 
transporte rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes (JO L 120 de 
15.5.2009, p. 5).

26 Diretiva 2009/33/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2009, relativa à promoção de veículos de 
transporte rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes (JO L 120 de 
15.5.2009, p. 5).

Or. en


