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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator acolhe favoravelmente as finalidades e os objetivos do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo de Coesão. A UE adota, com efeito, uma 
abordagem coerente para reduzir as disparidades económicas e sociais existentes entre as 
regiões e os Estados-Membros, visando promover o desenvolvimento sustentável. O relator 
compreende que as zonas urbanas desempenham um papel fundamental na redução do 
desemprego, na promoção da inclusão social e na luta contra a pobreza, mas considera que é 
necessário encontrar um melhor equilíbrio entre as necessidades das zonas rurais e urbanas. 
Por conseguinte, o relator fez alguns aditamentos ao texto, que se centram nas zonas rurais e 
nas respetivas comunidades. Ao falarmos sobre a educação, a formação profissional e a 
criação de emprego, podemos, por vezes, concentrar-nos apenas nas cidades da UE, pelo que 
o relator propõe que seja votada especial atenção às zonas rurais (alteração 6). O relator 
introduziu alguns aspetos novos no texto, a saber, relativamente aos agricultores que são 
marginalizados porque trabalham à distância e em isolamento, bem como aos trabalhadores 
sazonais, que se deparam muitas vezes com dificuldades de integração nas comunidades 
rurais. O relator está empenhado em promover a inovação e a digitalização, pelo que 
recomenda o aumento da dotação no que diz respeito à opção 1, de 60 % para 65 % (alteração 
10). Ciente da importância do acesso à Internet para os agricultores, o relator manifesta o seu 
descontentamento com o facto de o FEDER e o Fundo de Coesão não poderem apoiar 
investimentos em infraestruturas de banda larga em zonas em que existem, pelo menos, duas 
redes de banda larga. O relator não concorda com esta situação. A decisão relativa aos 
domínios em que os fundos são necessários é da competência dos Estados-Membros e das 
regiões. Embora existam redes de banda larga, se as mesmas não forem adequadas e se não 
permitirem um acesso adequado à Internet para os agricultores das regiões mais remotas da 
UE, os Estados-Membros devem ter a possibilidade de investir mais em melhorias (alteração 
12).

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
estabelece que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) tem 
por objetivo contribuir para a correção dos 
principais desequilíbrios regionais na 
União. Nos termos desse artigo e do 

(1) O artigo 176.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
estabelece que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) tem 
por objetivo contribuir para a correção dos 
principais desequilíbrios regionais na 
União. Nos termos desse artigo e do artigo 
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artigo 174.º, segundo e terceiro parágrafos, 
do TFUE, o FEDER deve contribuir para 
reduzir a disparidade entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e os 
atrasos das regiões menos favorecidas, 
entre as quais deve ser consagrada
especial atenção às regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, tais como as regiões mais 
setentrionais com densidade populacional 
muito baixa e as regiões insulares, 
transfronteiras e de montanha.

174.º, segundo e terceiro parágrafos, do 
TFUE, o FEDER deve contribuir para 
reduzir a disparidade entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e os 
atrasos das regiões menos favorecidas, 
consagrando especial atenção às zonas 
rurais, às zonas afetadas pela transição 
industrial e às regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, tais como as regiões mais 
setentrionais com densidade populacional 
muito baixa e as regiões insulares, 
transfronteiras e de montanha.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Além disso, o investimento do 
Fundo de Coesão centra-se numa série de 
domínios prioritários essenciais em que o 
fosso económico e social continua a 
aumentar e visa, em especial, as 
diferenças entre as zonas rurais e 
urbanas, negligenciando deste modo as 
zonas rurais atingidas pela pobreza e 
estagnação;

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (UE) 2018/XXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
[novo Regulamento Disposições 
Comuns]16 define regras comuns aplicáveis 
a vários fundos, incluindo o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), o Fundo Social Europeu Plus 
(FSE+), o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

(3) O Regulamento (UE) 2018/XXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
[novo Regulamento Disposições 
Comuns]16 define regras comuns 
aplicáveis a vários fundos, incluindo o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), o Fundo Social 
Europeu Plus (FSE+), o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
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Pescas («FEAMP»), o Fundo para o Asilo 
e a Migração (FAMI), o Fundo para a 
Segurança Interna («FSI») e o Instrumento 
de Gestão das Fronteiras e dos Vistos 
(IGFV), que operam no âmbito de um 
quadro comum (Fundos).

(FEADER), o Fundo de Coesão, o Fundo
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas («FEAMP»), o Fundo para o Asilo 
e a Migração (FAMI), o Fundo para a 
Segurança Interna («FSI») e o Instrumento 
de Gestão das Fronteiras e dos Vistos 
(IGFV), que operam no âmbito de um 
quadro comum (Fundos).

_________________ _________________

16[Referência completa - novo RDC]. 16[Referência completa - novo RDC].

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os princípios horizontais, tal como 
definidos no artigo 3.º do Tratado da União 
Europeia (TUE) e no artigo 10.º do TFUE, 
incluindo os princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade estabelecidos no 
artigo 5.º do TUE, devem ser respeitados 
no quadro da implementação do FEDER e 
do Fundo de Coesão, tendo em conta a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Os Estados-Membros devem 
igualmente respeitar as obrigações da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e 
garantir a acessibilidade, em conformidade 
com o artigo 9.º da Convenção e de acordo 
com o direito da União que harmoniza os 
requisitos de acessibilidade aplicáveis aos 
produtos e serviços. Os Estados-Membros 
e a Comissão deverão procurar eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres e integrar a 
perspetiva de género, bem como combater 
a discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual. Os 
Fundos não devem apoiar ações que 
contribuam para qualquer forma de 
segregação. A consecução dos objetivos do 
FEDER e do Fundo de Coesão deve ser 

(5) Os princípios horizontais, tal como 
definidos no artigo 3.º do Tratado da União 
Europeia (TUE) e no artigo 10.º do TFUE, 
incluindo os princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade estabelecidos no 
artigo 5.º do TUE, devem ser respeitados 
no quadro da implementação do FEDER e 
do Fundo de Coesão, tendo em conta a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Os Estados-Membros devem 
igualmente respeitar as obrigações da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e 
garantir a acessibilidade, em conformidade 
com o artigo 9.º da Convenção e de acordo 
com o direito da União que harmoniza os 
requisitos de acessibilidade aplicáveis aos 
produtos e serviços. Os Estados-Membros 
e a Comissão deverão procurar eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres e integrar a 
perspetiva de género, bem como combater 
a discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual. Os 
Fundos não devem apoiar ações que 
contribuam para qualquer forma de 
segregação ou exclusão. A consecução dos 
objetivos do FEDER e do Fundo de Coesão 
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feita no quadro do desenvolvimento 
sustentável e da promoção, por parte da 
União, do objetivo de preservar, proteger e 
melhorar a qualidade do ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 191.º, n.º 1, do 
TFUE, tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. A fim de proteger a 
integridade do mercado interno, as 
operações que beneficiem as empresas 
devem respeitar as regras em matéria de 
auxílios estatais, tal como definidas nos 
artigos 107.º e 108.º do TFUE.

deve ser feita no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de preservar, proteger e melhorar a 
qualidade do ambiente e combater as 
alterações climáticas, como previsto nos 
artigos 11.º e 191.º, n.º 1, do TFUE, tendo 
em conta o princípio do poluidor-pagador. 
A fim de proteger a integridade do 
mercado interno, as operações que 
beneficiem as empresas devem respeitar as 
regras em matéria de auxílios estatais, tal 
como definidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de identificar o tipo de 
atividades que podem ser apoiadas pelo 
FEDER e pelo Fundo de Coesão, devem 
ser estabelecidos objetivos políticos 
específicos para prestar apoio a partir 
desses fundos, tendo em vista garantir que 
contribuem para um ou mais dos objetivos 
políticos comuns definidos no artigo 4.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) 2018/xxx 
[novo RDC].

(7) A fim de identificar o tipo de 
atividades que podem ser apoiadas pelo 
FEDER e pelo Fundo de Coesão, devem 
ser estabelecidos objetivos políticos 
específicos harmonizados e adaptados aos 
diferentes condicionalismos existentes
para prestar apoio a partir desses fundos, 
tendo em vista garantir que contribuem 
para o aumento do valor acrescentado em 
cada região e para a criação de emprego.
Estes objetivos a estabelecer não devem, 
de forma alguma, pôr em causa o objetivo 
geral primordial de reduzir a disparidade 
entre os níveis de desenvolvimento das 
várias regiões no seio da UE e os atrasos 
das regiões menos favorecidas.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Serviços públicos de qualidade e 
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universais são vitais para o combate às 
disparidades regionais e sociais, para a 
promoção da coesão e do desenvolvimento 
regional, para a fixação de empresas e 
população, em especial nas regiões menos 
desenvolvidas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Os investimentos realizados no 
quadro do FEDER e do Fundo de Coesão 
devem contribuir para desenvolver uma 
mobilidade nacional, regional e local 
sustentável e acessível, em particular nas 
regiões que carecem de processos de 
revitalização e dinamização económica e 
nas regiões com baixa densidade 
populacional onde as graves 
insuficiências ao nível da mobilidade 
constituem um obstáculo estrutural ao 
desenvolvimento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Além disso, os investimentos 
realizados no quadro do FEDER devem 
contribuir para o desenvolvimento de uma 
vasta rede de infraestruturas digitais de alta 
velocidade e para promover a mobilidade 
urbana multimodal limpa e sustentável.

(10) Além disso, os investimentos 
realizados no quadro do FEDER devem 
contribuir para o desenvolvimento de uma 
vasta rede de infraestruturas digitais de alta 
velocidade que cubra também as zonas 
rurais e para promover a mobilidade 
urbana e rural multimodal limpa e 
sustentável, fomentando assim uma maior 
coesão económica, social e territorial 
capaz de combater eficazmente as 
alterações climáticas.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O investimento em redes digitais 
nas zonas rurais da UE representa um 
potencial inexplorado, com um papel 
essencial na obtenção de novas 
oportunidades económicas, tais como a 
agricultura de precisão e o 
desenvolvimento de uma bioeconomia, e 
contribui para alcançar os objetivos da 
UE de desenvolver uma rede de 
infraestruturas digitais e promover uma 
mobilidade multimodal sustentável e 
ecológica.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As operações ao abrigo do FEDER 
e do Fundo de Coesão devem cumprir os 
requisitos decorrentes dos objetivos 
previstos nos planos nacionais integrados 
em matéria de energia e clima a elaborar 
ao abrigo do [regulamento relativo à 
governação da União da Energia], tendo 
igualmente em conta as recomendações 
da Comissão referentes a esses planos, 
tanto em termos de conteúdo como de 
dotação financeira.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração
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(17) O FEDER deve contribuir para a 
correção dos principais desequilíbrios 
regionais na União e para reduzir as 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões menos favorecidas, 
incluindo as que enfrentam desafios 
decorrentes de compromissos em matéria 
de descarbonização. O apoio do FEDER a 
título do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego deve, por 
conseguinte, concentrar-se nas principais
prioridades da União, em consonância com 
os objetivos políticos definidos no 
Regulamento (UE) 2018/xxx [novo RDC]. 
Assim, o apoio do FEDER deve 
concentrar-se nos objetivos políticos de 
«uma Europa mais inteligente, 
promovendo uma transformação 
económica inovadora e inteligente» e de 
«uma Europa mais verde e hipocarbónica, 
promovendo a transição para uma energia 
limpa e justa, os investimentos verdes e 
azuis, a economia circular, a adaptação às 
alterações climáticas e a prevenção e 
gestão dos riscos». Esta concentração 
temática deve ser alcançada a nível 
nacional mas deve permitir flexibilidade a 
nível dos programas individuais e entre os 
três grupos de Estados-Membros 
constituídos de acordo com o respetivo 
rendimento nacional bruto. Além disso, a 
metodologia para a classificação dos 
Estados-Membros deve ser estabelecida em 
pormenor, tendo em conta a situação 
específica das regiões ultraperiféricas.

(17) O FEDER deve contribuir para a 
promoção da convergência real, para 
a correção dos principais desequilíbrios 
regionais na União e para reduzir as 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões menos favorecidas, 
incluindo as que enfrentam desafios 
decorrentes de compromissos em matéria 
de descarbonização, tendo em conta as 
opções, prioridades e necessidades 
legítimas de cada Estado-Membro, em 
função da sua situação concreta. O apoio 
do FEDER a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego deve, além disso, ter em conta 
prioridades definidas coletivamente, em 
consonância com os objetivos políticos 
definidos no Regulamento (UE) 2018/xxx 
[novo RDC]. Assim, o apoio do FEDER 
deve ter especialmente em conta os
objetivos políticos de «uma Europa mais 
coesa e solidária, promovendo a redução 
das assimetrias económicas, sociais e 
territoriais e uma transformação 
económica inovadora e inteligente» e de 
«uma Europa mais verde e hipocarbónica, 
promovendo a transição para uma energia 
limpa e justa, a redução do impacto da 
indústria no ambiente, os investimentos 
verdes e azuis, a economia circular, o 
combate e a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão dos 
riscos».. Esta concentração temática deve 
ser alcançada a nível nacional mas deve 
permitir flexibilidade a nível dos 
programas individuais e entre os três 
grupos de Estados-Membros constituídos 
de acordo com o respetivo rendimento 
nacional bruto. Além disso, a metodologia 
para a classificação dos Estados-Membros 
deve ser estabelecida em pormenor, tendo 
em conta a situação específica das regiões 
ultraperiféricas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
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Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento deve 
estabelecer os diferentes tipos de atividades 
cujos custos podem ser apoiados através de 
investimentos do FEDER e do Fundo de 
Coesão, no âmbito dos seus respetivos 
objetivos tal como definidos no TFUE. O 
Fundo de Coesão deve ter capacidade para 
apoiar investimentos no ambiente e na 
RTE-T. No que respeita ao FEDER, a lista 
de atividades deve ser simplificada e deve 
poder apoiar investimentos em 
infraestruturas, investimentos relacionados 
com o acesso a serviços, investimentos 
produtivos em PME, equipamento, 
software e ativos incorpóreos, bem como 
medidas relacionadas com a informação, 
comunicação, estudos, criação de redes, 
cooperação, intercâmbio de experiências e 
atividades envolvendo polos. A fim de 
apoiar a execução do programa, ambos os 
fundos devem também poder apoiar 
atividades de assistência técnica. Por 
último, a fim de apoiar uma gama mais 
ampla de intervenções para os programas 
Interreg, o âmbito de aplicação deve ser 
alargado de modo a incluir também a 
partilha de uma vasta gama de instalações e 
recursos humanos e de custos associados às 
medidas no âmbito do FSE+.

(19) O presente regulamento deve 
estabelecer os diferentes tipos de atividades 
cujos custos podem ser apoiados através de 
investimentos do FEDER e do Fundo de 
Coesão, no âmbito dos seus respetivos 
objetivos tal como definidos no TFUE. O 
Fundo de Coesão deve ter capacidade para 
apoiar investimentos no ambiente e na 
RTE-T. No que respeita ao FEDER, a lista 
de atividades deve ser simplificada e deve 
poder apoiar investimentos em 
infraestruturas, investimentos relacionados 
com o acesso a serviços, com particular 
incidência nas comunidades 
desfavorecidas, marginalizadas e 
segregadas, investimentos produtivos em 
PME, equipamento, software e ativos 
incorpóreos, bem como medidas 
relacionadas com a informação, 
comunicação, estudos, criação de redes, 
cooperação, intercâmbio de experiências e 
atividades envolvendo polos. A fim de 
apoiar a execução do programa, ambos os 
fundos devem também poder apoiar 
atividades de assistência técnica. Por 
último, a fim de apoiar uma gama mais 
ampla de intervenções para os programas 
Interreg, o âmbito de aplicação deve ser 
alargado de modo a incluir também a 
partilha de uma vasta gama de instalações e 
recursos humanos e de custos associados às 
medidas no âmbito do FSE+.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) No âmbito do desenvolvimento 
urbano sustentável, considera-se necessário 
apoiar o desenvolvimento territorial 

(25) No âmbito do desenvolvimento 
urbano sustentável, considera-se necessário 
apoiar o desenvolvimento territorial 
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integrado de forma a enfrentar mais 
eficazmente os desafios económicos, 
ambientais, climáticos, demográficos e 
sociais que afetam as zonas urbanas, 
nomeadamente as zonas urbanas 
funcionais, tendo simultaneamente em 
conta a necessidade de promover 
interligações entre os meios urbano e rural. 
Os princípios para a seleção das áreas 
urbanas onde serão executadas as ações 
integradas de desenvolvimento urbano 
sustentável e os montantes indicativos para 
essas ações devem ser definidos nos 
programas a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, devendo um mínimo de 6 % dos 
recursos do FEDER ser afetados a nível 
nacional para esse efeito. Deve ser 
igualmente estabelecido que essa 
percentagem deve ser respeitada ao longo 
de todo o período de programação em caso 
de transferência entre as prioridades de um 
programa ou entre programas, 
inclusivamente aquando da revisão 
intercalar.

integrado de forma a enfrentar mais 
eficazmente os desafios económicos, 
ambientais, climáticos, demográficos e 
sociais que afetam as zonas urbanas e 
rurais, tendo simultaneamente em conta a 
necessidade de promover interligações 
entre os meios urbano e rural e o reforço 
da cooperação. Os princípios para a 
seleção das áreas urbanas onde serão 
executadas as ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável e os 
montantes indicativos para essas ações 
devem ser definidos nos programas a título 
do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, devendo um 
mínimo de 6 % dos recursos do FEDER ser 
afetados a nível nacional para esse efeito. 
Deve ser igualmente estabelecido que essa 
percentagem deve ser respeitada ao longo 
de todo o período de programação em caso 
de transferência entre as prioridades de um 
programa ou entre programas, 
inclusivamente aquando da revisão 
intercalar.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento define os 
objetivos específicos e o âmbito de 
aplicação do apoio do Fundo de Coesão no 
que diz respeito ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego (objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego) a que se refere 
o artigo [4.º, n.º 2, alínea a),] do 
Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC].

2. O presente regulamento define os 
objetivos específicos e o âmbito de 
aplicação do apoio do Fundo de Coesão no 
que diz respeito ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego (objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego) a que se refere 
o artigo [4.º, n.º 2, alínea a),] do 
Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC]. Além disso, complementa a política 
de desenvolvimento rural, na medida em 
que se trata do apoio ao desenvolvimento 
territorial equilibrado.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) «Uma Europa mais inteligente, 
promovendo uma transformação 
económica inovadora e inteligente» (opção 
1):

(a) «Uma Europa mais coesa e 
solidária, promovendo a redução das 
assimetrias económicas, sociais e 
territoriais e uma transformação 
económica inovadora e inteligente»(opção 
1):»

Justificação

O FEDER e o Fundo de Coesão são instrumentos fundamentais da política de coesão, pelo 
que devem prever nos seus objetivos específicos a promoção da coesão e o combate às 
assimetrias.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) reforçando as capacidades de 
investigação e inovação e a adoção de 
tecnologias avançadas,

i) reforçando as capacidades de 
investigação, inovação, a adoção de 
tecnologias avançadas e melhorando o 
acesso à tecnologia, bem como a sua 
utilização e qualidade;

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) aproveitando as vantagens da 
digitalização para os cidadãos, as empresas 
e os governos,

ii) aproveitando as vantagens da 
digitalização para os cidadãos, as 
empresas, os serviços públicos e os 
governos,
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Justificação

Os serviços públicos são vitais para a promoção da coesão e do desenvolvimento regional, 
para a fixação de empresas e população, em especial nas regiões menos desenvolvidas.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) promovendo a qualidade, a 
modernização e a universalidade dos 
serviços públicos,

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) reforçando o crescimento e a 
competitividade das PME,

iii) reforçando e aumentando o 
crescimento e a competitividade das PME 
nas zonas rurais,

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) desenvolvendo competências para a 
especialização inteligente, a transição 
industrial e o empreendedorismo;

iv) desenvolvendo competências para a 
especialização inteligente, a transição 
industrial, o desenvolvimento rural e 
infraestruturas para a especialização 
inteligente, a reindustrialização de regiões 
afetadas pela desindustrialização e o 
empreendedorismo

Alteração 21
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) promovendo a revitalização e a 
dinamização económica de regiões 
afetadas pelo despovoamento e de zonas 
com desvantagens naturais;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-B) fomentando ecossistemas para 
empresas em fase de arranque;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) «Uma Europa mais verde e 
hipocarbónica, promovendo a transição 
para uma energia limpa e justa, os 
investimentos verdes e azuis, a economia 
circular, a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão dos 
riscos» («opção 2»):

(b) «Uma Europa mais verde e 
hipocarbónica, promovendo e apoiando a 
transição para uma energia limpa e justa, 
os investimentos verdes e azuis, bem como 
uma redução do consumo, a economia 
circular, a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão dos 
riscos» («opção 2»):

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) desenvolver sistemas, redes e iii) desenvolvendo sistemas, redes e 
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formas de armazenamento energéticos 
inteligentes a nível local,

formas de armazenamento energéticos 
inteligentes a nível local e criando 
cooperativas de energia,

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) promovendo a redução do 
consumo;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) promovendo a adaptação às 
alterações climáticas, a prevenção dos 
riscos e a resiliência a catástrofes,

iv) promovendo a adaptação às 
alterações climáticas, a prevenção e a 
gestão dos riscos e a resiliência a 
catástrofes naturais, designadamente 
abordagens baseadas no ecossistema,

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) reforçando a biodiversidade, as 
infraestruturas verdes no ambiente urbano 
e reduzindo a poluição;

vii) reforçando a biodiversidade e as 
infraestruturas verdes no ambiente urbano 
e rural e reduzindo a poluição do ar, da 
água, do solo, sonora e luminosa, bem 
como os resíduos; 

Alteração 28

Proposta de regulamento
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Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) reforçando a conectividade digital, i) reforçando a conectividade digital e 
o acesso à internet de alta velocidade, 
mormente nas zonas rurais com menor 
população, que não são tão atrativas para 
os operadores comerciais,

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) desenvolvendo uma RTE-T 
sustentável, resiliente às alterações 
climáticas, inteligente, segura e intermodal,

ii) desenvolvendo uma RTE-T 
sustentável, resiliente às alterações 
climáticas, inteligente, segura e intermodal, 
criando, designadamente, uma rede de 
transportes da UE que estabeleça ligações 
entre centros rurais e não apenas rotas 
para capitais ou grandes centros urbanos,

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) promovendo a mobilidade urbana
multimodal sustentável;

iv) promovendo a mobilidade 
multimodal sustentável, tanto nas zonas 
urbanas, como rurais;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) recorrendo às tecnologias digitais 
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para responder aos desafios com que se 
defrontam as zonas rurais da Europa;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-B) promovendo a mobilidade rural;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) reforçando a eficácia dos mercados 
de trabalho e do acesso a empregos de 
qualidade, através do desenvolvimento da 
inovação social e das infraestruturas,

i) reforçando a eficácia dos mercados 
de trabalho e do acesso a empregos de 
qualidade, bem como o apoio à mobilidade 
dos trabalhadores, através do 
desenvolvimento da inovação social e das 
infraestruturas, que fomentam um 
desenvolvimento territorial equilibrado 
em toda a UE, em especial para as 
mulheres nas zonas rurais, prestando 
especial atenção à educação, à formação 
de competências e ao emprego nas zonas 
rurais;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) alcançando um desenvolvimento 
territorial equilibrado das economias e 
comunidades rurais, nomeadamente 
através da criação e manutenção de 
emprego;
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) ajudando a população rural a 
aceder a opções valiosas de emprego;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) melhorando o acesso a serviços 
inclusivos e de qualidade na educação, na 
formação e na aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas,

ii) melhorando o acesso a serviços 
inclusivos e de qualidade na educação, 
incluindo a pré-escolar – reforçando em 
especial as ligações entre o ensino, a 
economia e as empresas –, na formação e 
na aprendizagem ao longo da vida através 
do desenvolvimento das infraestruturas,

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) aumentado a integração 
socioeconómica de comunidades 
marginalizadas, dos migrantes e dos grupos 
desfavorecidos, através de medidas 
integradas, incluindo habitação e serviços 
sociais,

iii) aumentado a integração 
socioeconómica de comunidades 
marginalizadas, dos migrantes e dos grupos 
desfavorecidos, designadamente os que 
trabalham em zonas rurais isoladas, tais 
como os agricultores e os pescadores,
através de medidas integradas, incluindo 
habitação, educação e acesso a serviços 
sociais,

Alteração 38

Proposta de regulamento
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Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) melhorando o acesso ao sistema de 
cuidados a idosos, com especial 
incidência nos cuidados ao domicílio e na 
prestação de tais serviços fora dos locais 
de cuidados institucionais;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-B) apoiando os migrantes nas zonas 
rurais, nomeadamente os trabalhadores 
sazonais que podem ter dificuldades de 
integração nas comunidades rurais;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) garantindo a igualdade de acesso 
aos cuidados de saúde através do 
desenvolvimento de infraestruturas, 
incluindo cuidados de saúde primários;

iv) promovendo a igualdade de acesso 
aos cuidados de saúde através do 
desenvolvimento de infraestruturas, 
incluindo cuidados de saúde primários e 
assistência à maternidade, nomeadamente 
nas zonas rurais periféricas;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) «Uma Europa mais próxima dos 
cidadãos, fomentando o desenvolvimento 

(e) «Uma Europa mais próxima dos 
cidadãos, fomentando o desenvolvimento 
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sustentável e integrado das zonas urbanas, 
rurais e costeiras e as iniciativas locais» 
(«opção 5»):

sustentável e integrado das zonas urbanas, 
rurais, insulares e costeiras, as parcerias 
urbano-rurais e as iniciativas locais» 
(«opção 5»):

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) promovendo o desenvolvimento 
social, económico e ambiental local 
integrado, o património cultural e a 
segurança, incluindo para zonas rurais e 
costeiras também através do 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

ii) promovendo o desenvolvimento 
social, económico e ambiental local 
integrado, o património cultural e a 
segurança, em especial para zonas rurais, 
insulares e costeiras também através do 
desenvolvimento local de base 
comunitária, por intermédio de grupos de 
ação local.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) abordando a questão das ligações 
entre zonas urbanas e rurais em resposta 
aos desafios das zonas funcionais em 
termos de emprego e mercado de trabalho, 
interdependências entre diferentes 
setores, padrões de deslocação, tendências 
demográficas, património cultural e 
natural, vulnerabilidade perante as 
alterações climáticas, utilização dos solos 
e gestão dos recursos, acordos 
institucionais e de governação, 
conectividade e acessibilidade.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

ii-B) promovendo o conceito de «aldeias 
inteligentes» para reduzir o fosso em 
termos de desenvolvimento entre as zonas 
urbanas e rurais;

Alteração 45

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) 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, 65 % à 
opção 1;

Alteração 46

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) 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, 35 % à opção 2;

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos em infraestruturas; (a) Investimentos em infraestruturas, 
mormente em infraestruturas TIC nas 
zonas rurais;
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Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimentos em acesso a serviços; (b) Investimentos em acesso a serviços 
e competências, com especial incidência 
nas comunidades desfavorecidas, 
marginalizadas e segregadas;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Inovação e investigação

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Informação, comunicação, estudos, 
criação de redes, cooperação, intercâmbio 
de experiências e atividades que impliquem 
a utilização de polos;

Informação, comunicação, estudos, criação
e manutenção de redes, cooperação, 
intercâmbio de experiências e atividades 
que impliquem a utilização de polos;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Investimentos em inovação, 
incluindo inovação social, e tecnologia, a 
fim de promover o desenvolvimento rural 
garantir um futuro promissor para as 
zonas rurais da UE;
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Economia hipocarbónica.

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos no ambiente, 
incluindo investimentos relacionados com 
o desenvolvimento sustentável e a energia 
que apresentem benefícios para o 
ambiente,

(a) Investimentos no ambiente, 
incluindo investimentos relacionados com 
o desenvolvimento sustentável e a energia, 
centrados no reforço das cooperativas de 
energia e na descentralização dos 
mercados da eletricidade, que apresentem 
benefícios para o ambiente,

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Redução das disparidades 
económicas e sociais;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promoção do desenvolvimento 
sustentável.
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Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir um 
equilíbrio adequado entre investimentos ao 
abrigo das alíneas a) e b).

Os Estados-Membros devem garantir um 
equilíbrio entre investimentos ao abrigo 
das alíneas a) e b), que seja justo em 
termos nacionais, proporcionado e 
adequado.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

i) Investimentos em infraestruturas 
de banda larga em zonas em que existam 
pelo menos duas redes de banda larga de 
categoria equivalente;

Suprimido

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento urbano sustentável Desenvolvimento urbano e rural
sustentável

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER deve apoiar o 
desenvolvimento territorial integrado com 

1. O FEDER deve apoiar o 
desenvolvimento territorial integrado com 
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base em estratégias territoriais, em 
conformidade com o artigo [23.º] do 
Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC], centrado nas zonas urbanas 
(«desenvolvimento urbano sustentável») no 
âmbito de programas ao abrigo de ambos 
os objetivos referidos no artigo 4.º, n.º 2, 
do mesmo regulamento.

base em estratégias territoriais, em 
conformidade com o artigo [23.º] do 
Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC], centrado nas zonas urbanas e rurais
(«desenvolvimento urbano e rural
sustentável»)  no âmbito de programas ao 
abrigo de ambos os objetivos referidos no 
artigo 4.º, n.º 2, do mesmo regulamento.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 6 % dos recursos do FEDER a 
nível nacional no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, que não para a assistência 
técnica, devem ser afetados ao 
desenvolvimento urbano sustentável sob a 
forma de desenvolvimento promovido 
pelas comunidades locais, aos 
investimentos territoriais integrados ou a 
outro instrumento territorial no âmbito da 
opção 5.

Pelo menos 6 % dos recursos do FEDER a 
nível nacional no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, que não para a assistência 
técnica, devem ser afetados ao 
desenvolvimento urbano e rural
sustentável sob a forma de 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, aos investimentos 
territoriais integrados ou a outro 
instrumento territorial no âmbito da opção 
5.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – Objetivos políticos 2 – Realizações – RCO 22 e RCO 97  

Texto da Comissão Alteração

RCO 22 - Capacidade de produção 
adicional para energias renováveis (das 
quais: energia elétrica, térmica)

RCO 22 - Capacidade de produção 
adicional para energias renováveis 
sustentáveis (das quais: energia elétrica, 
térmica)

RCO 97 - Número de comunidades de 
energia e de comunidades de energia 
renovável apoiadas*

RCO 97 - Número de comunidades de 
energia e de comunidades de energia 
renovável sustentável apoiadas*



PE623.919v02-00 26/28 AD\1164793PT.docx

PT

Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – Objetivos políticos 2 – Resultados – RCR 31 e RCR 32

Texto da Comissão Alteração

RCR 31 - Total da energia renovável 
produzida (da qual: energia elétrica, 
térmica)

RCR 31 - Total da energia renovável 
sustentável produzida (da qual: energia 
elétrica, térmica)

RCR 32 - Energia renovável: capacidade 
ligada à rede (operacional)* 

RCR 32 - Energia renovável sustentável: 
capacidade ligada à rede (operacional)*

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – Objetivos políticos 2 – Resultados – RCR 51

Texto da Comissão Alteração

RCR 51 - População que beneficia de 
medidas relativas à redução do ruído

RCR 51 - População que beneficia de 
medidas relativas à redução da poluição do 
ar, da água, do solo, sonora e luminosa;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – Objetivos políticos 2 – Resultados – RCR 39

Texto da Comissão Alteração

RCO 39 - Sistemas de monitorização da 
poluição atmosférica instalados

RCO 39 - Sistemas de monitorização da 
poluição atmosférica, da água, do solo, 
sonora e luminosa instalados
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