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Alteração  1 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) O artigo 174.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) 

dispõe que, a fim de reforçar a sua coesão 

económica, social e territorial, a União 

deve procurar reduzir as disparidades entre 

os níveis de desenvolvimento das diversas 

regiões e o atraso das regiões e das ilhas 

menos favorecidas, e dar especial atenção 

às zonas rurais, às zonas afetadas pela 

transição industrial e às regiões com 

limitações naturais ou demográficas graves 

e permanentes. O artigo 175.º do TFUE 

exige que a União apoie a realização desses 

objetivos por meio de ações por si 

desenvolvidas 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. O artigo 322.º do TFUE 

estabelece a base para a adoção de regras 

financeiras que determinem o 

procedimento a adotar para elaborar e 

executar o orçamento, apresentar e auditar 

as contas, e verificar a responsabilidade 

dos intervenientes financeiros. 

(1) O artigo 174.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) 

dispõe que, a fim de reforçar a sua coesão 

económica, social e territorial, a União 

deve procurar reduzir as disparidades entre 

os níveis de desenvolvimento das diversas 

regiões e o atraso das regiões e das ilhas 

menos favorecidas, e dar especial atenção 

às zonas rurais, às zonas afetadas pela 

transição industrial e às regiões com 

desvantagens naturais ou demográficas 

graves e permanentes. O artigo 175.º do 

TFUE exige que a União apoie a realização 

desses objetivos por meio de ações por si 

desenvolvidas 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. O artigo 322.º do TFUE 

estabelece a base para a adoção de regras 

financeiras que determinem o 

procedimento a adotar para elaborar e 

executar o orçamento, apresentar e auditar 

as contas, e verificar a responsabilidade 

dos intervenientes financeiros. 

Or. fr 

 

Alteração  2 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 
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Texto da Comissão Alteração 

(4) As regiões ultraperiféricas e 

setentrionais com fraca densidade 

populacional devem beneficiar de medidas 

específicas e de um financiamento 

adicional, como referido no artigo 349.º do 

TFUE e no artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do 

Ato de Adesão de 1994. 

(4) As regiões ultraperiféricas 

particularmente desfavorecidas devido à 

sua situação geográfica e que estão 

sujeitas a uma frequência elevada de 

catástrofes naturais e as regiões 

setentrionais com fraca densidade 

populacional devem beneficiar de medidas 

específicas e de um financiamento 

adicional, como referido no artigo 349.º do 

TFUE e no artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do 

Ato de Adesão de 1994. 

Or. fr 

 

Alteração  3 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Os princípios horizontais, conforme 

estabelecidos no artigo 3.º do Tratado da 

União Europeia (TUE) e no artigo 10.º do 

TFUE, incluindo os princípios de 

subsidiariedade e proporcionalidade 

consagrados no artigo 5.º do TUE, devem 

ser respeitados ao executar os Fundos, 

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 nos termos do seu artigo 9.º 

e em conformidade com o direito da União 

que harmoniza os requisitos da 

acessibilidade para os produtos e serviços. 

Os Estados-Membros e a Comissão devem 

procurar eliminar as desigualdades e 

promover a igualdade entre homens e 

mulheres e integrar a perspetiva de género, 

bem como combater a discriminação 

(5) Os princípios horizontais, conforme 

estabelecidos no artigo 3.º do Tratado da 

União Europeia (TUE) e no artigo 10.º do 

TFUE, incluindo os princípios de 

subsidiariedade e proporcionalidade 

consagrados no artigo 5.º do TUE, devem 

ser respeitados ao executar os Fundos, 

tendo em conta a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Os 

Estados-Membros são, igualmente, 

convidados a respeitar as obrigações da 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e 

garantir a acessibilidade nos termos do seu 

artigo 9.º e em conformidade com o direito 

da União que harmoniza os requisitos da 

acessibilidade para os produtos e serviços. 

Os Estados-Membros e a Comissão devem 

procurar eliminar as desigualdades e 

promover a igualdade entre homens e 

mulheres e integrar a perspetiva de género, 

bem como combater a discriminação 
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baseada no sexo, na raça ou origem étnica, 

nas crenças ou religião, na deficiência ou 

incapacidade, na idade ou na orientação 

sexual. Os Fundos não devem apoiar ações 

que contribuam para qualquer forma de 

segregação. Os objetivos dos Fundos 

devem ser alcançados num quadro de 

desenvolvimento sustentável e com a 

promoção, por parte da União, da 

preservação, proteção e melhoria da 

qualidade do ambiente, como previsto no 

artigo 11.º e no artigo 191.º, n.º 1, do 

TFUE, respeitando o princípio do poluidor-

pagador. A fim de proteger a integridade 

do mercado interno, as operações que 

beneficiem empresas devem respeitar as 

regras em matéria de auxílios estatais da 

União, tal como definido nos artigos 107.º 

e 108.º do TFUE. 

baseada no sexo, na raça ou origem étnica, 

nas crenças ou religião, na deficiência ou 

incapacidade, na idade ou na orientação 

sexual. Os Fundos não devem apoiar ações 

que contribuam para qualquer forma de 

segregação, quer esta se baseie em 

diferenças reais ou pressupostas. Os 

objetivos dos Fundos devem ser alcançados 

num quadro de desenvolvimento 

sustentável e com a promoção, por parte da 

União, da preservação, proteção e melhoria 

da qualidade do ambiente, como previsto 

no artigo 11.º e no artigo 191.º, n.º 1, do 

TFUE, respeitando o princípio do 

poluidor-pagador. A fim de proteger a 

integridade do mercado interno, as 

operações que beneficiem empresas devem 

respeitar as regras em matéria de auxílios 

estatais da União, tal como definido nos 

artigos 107.º e 108.º do TFUE. 

Or. fr 

 

Alteração  4 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Os princípios horizontais, conforme 

estabelecidos no artigo 3.º do Tratado da 

União Europeia (TUE) e no artigo 10.º do 

TFUE, incluindo os princípios de 

subsidiariedade e proporcionalidade 

consagrados no artigo 5.º do TUE, devem 

ser respeitados ao executar os Fundos, 

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 nos termos do seu artigo 9.º 

e em conformidade com o direito da União 

que harmoniza os requisitos da 

(5) Os princípios horizontais, conforme 

estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º do 

Tratado da União Europeia (TUE) e nos 

artigos 7.º e 11.º do TFUE, incluindo os 

princípios de subsidiariedade e 

proporcionalidade consagrados no artigo 

5.º do TUE, devem ser respeitados ao 

executar os Fundos, 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 nos termos do seu 

artigo 9.º e em conformidade com o direito 

da União que harmoniza os requisitos da 
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acessibilidade para os produtos e serviços. 

Os Estados-Membros e a Comissão devem 

procurar eliminar as desigualdades e 

promover a igualdade entre homens e 

mulheres e integrar a perspetiva de género, 

bem como combater a discriminação 

baseada no sexo, na raça ou origem étnica, 

nas crenças ou religião, na deficiência ou 

incapacidade, na idade ou na orientação 

sexual. Os Fundos não devem apoiar ações 

que contribuam para qualquer forma de 

segregação. Os objetivos dos Fundos 

devem ser alcançados num quadro de 

desenvolvimento sustentável e com a 

promoção, por parte da União, da 

preservação, proteção e melhoria da 

qualidade do ambiente, como previsto no 

artigo 11.º e no artigo 191.º, n.º 1, do 

TFUE, respeitando o princípio do poluidor-

pagador. A fim de proteger a integridade 

do mercado interno, as operações que 

beneficiem empresas devem respeitar as 

regras em matéria de auxílios estatais da 

União, tal como definido nos artigos 107.º 

e 108.º do TFUE. 

acessibilidade para os produtos e serviços. 

Os Estados-Membros e a Comissão devem 

procurar eliminar as desigualdades e 

promover a igualdade entre homens e 

mulheres e integrar a perspetiva de género, 

bem como combater a discriminação 

baseada no sexo, na raça ou origem étnica, 

nas crenças ou religião, na deficiência ou 

incapacidade, na idade ou na orientação 

sexual. Os Fundos não devem apoiar ações 

que contribuam para qualquer forma de 

segregação. Os objetivos dos Fundos 

devem ser alcançados num quadro de 

desenvolvimento sustentável e com a 

promoção, por parte da União, da 

preservação, proteção e melhoria da 

qualidade do ambiente e da luta contra as 

alterações climáticas, como previsto no 

artigo 11.º e no artigo 191.º, n.º 1, do 

TFUE, respeitando o princípio do 

poluidor-pagador. A fim de proteger a 

integridade do mercado interno, as 

operações que beneficiem empresas devem 

respeitar as regras em matéria de auxílios 

estatais da União, tal como definido nos 

artigos 107.º e 108.º do TFUE. 

Or. en 

 

Alteração  5 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Nos casos em que seja estabelecido 

um prazo para que a Comissão tome 

medidas contra os Estados-Membros, esta 

instituição deve ter em conta todas as 

informações e documentação necessárias 

de forma atempada e eficaz. Se as 

observações dos Estados-Membros 

estiverem incompletas ou não cumprirem 

os requisitos do presente regulamento e dos 

regulamentos específicos dos fundos, não 

(7) Nos casos em que seja estabelecido 

um prazo para que a Comissão tome 

medidas contra os Estados-Membros, esta 

instituição deve ter em conta todas as 

informações e documentação necessárias 

de forma atempada e eficaz. Se as 

observações dos Estados-Membros 

estiverem incompletas ou não cumprirem 

os requisitos do presente regulamento e dos 

regulamentos específicos dos fundos, não 
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permitindo que a Comissão atue, com 

perfeito conhecimento de causa, esse prazo 

deve ser suspenso até que os Estados-

Membros cumpram os requisitos 

regulamentares. 

permitindo que a Comissão atue, com 

perfeito conhecimento de causa, esse prazo 

deve ser suspenso até que os 

Estados-Membros estejam em condições 

de cumprir os requisitos regulamentares. 

Or. fr 

 

Alteração  6 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Para contribuir para as prioridades 

da União, os Fundos devem centrar o seu 

apoio num número limitado de objetivos 

políticos, de acordo com as suas 

finalidades específicas e em conformidade 

com os respetivos objetivos baseados no 

Tratado. Os objetivos do FAMI, do FSI e 

do IGFV devem ser indicados nos 

regulamentos específicos de cada Fundo. 

(8) Para contribuir para as prioridades 

da União e permitir uma ação equitativa e 

eficaz, os Fundos devem centrar o seu 

apoio num número limitado de objetivos 

políticos, de acordo com as suas 

finalidades específicas e em conformidade 

com os respetivos objetivos baseados no 

Tratado. Os objetivos do FAMI, do FSI e 

do IGFV devem ser indicados nos 

regulamentos específicos de cada Fundo. 

Or. fr 

 

Alteração  7 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Tendo em conta a importância de 

combater as alterações climáticas, e em 

consonância com os compromissos 

assumidos pela União no sentido de aplicar 

o Acordo de Paris e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, os Fundos contribuirão para a 

integração das ações em matéria climática 

(9) Tendo em conta a importância de 

combater as alterações climáticas, e com 

vista a contribuir para o financiamento 

das medidas necessárias a adotar a nível 

local, nacional e da UE para cumprir os 

compromissos assumidos pela União no 

sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
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nas políticas da União e para o 

cumprimento do objetivo global de 

consagrar 25 % do orçamento da UE aos 

objetivos climáticos. 

das Nações Unidas, os Fundos contribuirão 

para a integração das ações em matéria 

climática nas políticas da União e para o 

cumprimento do objetivo global de 

consagrar, pelo menos, 30 % do orçamento 

da UE aos objetivos climáticos. 

Or. en 

 

Alteração  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Tendo em conta a importância de 

combater as alterações climáticas, e em 

consonância com os compromissos 

assumidos pela União no sentido de aplicar 

o Acordo de Paris e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, os Fundos contribuirão para a 

integração das ações em matéria climática 

nas políticas da União e para o 

cumprimento do objetivo global de 

consagrar 25 % do orçamento da UE aos 

objetivos climáticos. 

(9) Tendo em conta a importância de 

combater as alterações climáticas, e em 

consonância com os objetivos climáticos e 

os compromissos assumidos pela União no 

sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, os Fundos contribuirão 

para a integração das ações em matéria 

climática nas políticas da União e para o 

cumprimento do objetivo global de 

consagrar 30 % do orçamento da UE aos 

objetivos climáticos. 

Or. en 

 

Alteração  9 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Seguindo as recomendações do 

Tribunal de Contas Europeu, a 

integração da ação climática e os 

mecanismos de resistência às alterações 
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climáticas devem estabelecer uma 

diferenciação entre atenuação e 

adaptação, sendo concretizados «ex ante» 

através de todos os processos de 

programação e planeamento, em vez de 

serem apenas contabilizados «ex post». 

Or. en 

 

Alteração  10 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A nível da União, o Semestre 

Europeu para a coordenação das políticas 

económicas oferece um quadro para 

identificar as prioridades nacionais em 

termos de reformas e acompanhar a sua 

execução. Os Estados-Membros devem 

elaborar as suas próprias estratégias 

plurianuais de investimento, orientando-as 

para a concretização dessas prioridades de 

reforma. Essas estratégias devem ser 

apresentadas juntamente com os Programas 

Nacionais de Reforma anuais, para 

identificar e coordenar os projetos de 

investimento prioritários que deverão ser 

apoiados através de financiamento nacional 

e/ou da União. Devem igualmente 

contribuir para a utilização coerente dos 

fundos da União e maximizar o valor 

acrescentado do apoio financeiro a receber, 

nomeadamente, a título dos Fundos, do 

Instrumento Europeu de Estabilização do 

Investimento e do Fundo InvestEU. 

(12) A nível da União, o Semestre 

Europeu para a coordenação das políticas 

económicas oferece um quadro para 

identificar as prioridades nacionais em 

termos de reformas e acompanhar a sua 

execução. Os Estados-Membros devem 

elaborar as suas próprias estratégias 

plurianuais de investimento, orientando-as 

para a concretização dessas prioridades de 

reforma. Essas estratégias devem ser 

apresentadas juntamente com os Programas 

Nacionais de Reforma anuais, para 

identificar e coordenar os projetos de 

investimento prioritários que deverão ser 

apoiados através de financiamento nacional 

e/ou da União e evitar qualquer 

contradição com as prioridades da União, 

designadamente os compromissos da 

União para aplicar o Acordo de Paris. 

Devem igualmente contribuir para a 

utilização coerente dos fundos da União e 

maximizar o valor acrescentado do apoio 

financeiro a receber, nomeadamente, a 

título dos Fundos, do Instrumento Europeu 

de Estabilização do Investimento e do 

Fundo InvestEU. 

Or. en 
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Alteração  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A nível da União, o Semestre 

Europeu para a coordenação das políticas 

económicas oferece um quadro para 

identificar as prioridades nacionais em 

termos de reformas e acompanhar a sua 

execução. Os Estados-Membros devem 

elaborar as suas próprias estratégias 

plurianuais de investimento, orientando-as 

para a concretização dessas prioridades de 

reforma. Essas estratégias devem ser 

apresentadas juntamente com os Programas 

Nacionais de Reforma anuais, para 

identificar e coordenar os projetos de 

investimento prioritários que deverão ser 

apoiados através de financiamento nacional 

e/ou da União. Devem igualmente 

contribuir para a utilização coerente dos 

fundos da União e maximizar o valor 

acrescentado do apoio financeiro a receber, 

nomeadamente, a título dos Fundos, do 

Instrumento Europeu de Estabilização do 

Investimento e do Fundo InvestEU. 

(12) A nível da União, o Semestre 

Europeu para a coordenação das políticas 

económicas oferece um quadro para 

identificar as prioridades nacionais em 

termos de reformas e acompanhar a sua 

execução. Os Estados-Membros devem 

elaborar as suas próprias estratégias 

plurianuais de investimento, orientando-as 

para a concretização dessas prioridades de 

reforma. Essas estratégias devem ser 

apresentadas juntamente com os Programas 

Nacionais de Reforma anuais, para 

identificar e coordenar os projetos de 

investimento prioritários que deverão ser 

apoiados através de financiamento nacional 

e/ou da União. Devem igualmente 

contribuir para a utilização coerente dos 

fundos da União, eliminar gradualmente 

os subsídios ambientalmente prejudiciais 
e maximizar o valor acrescentado do apoio 

financeiro a receber, nomeadamente, a 

título dos Fundos, do Instrumento Europeu 

de Estabilização do Investimento e do 

Fundo InvestEU. 

Or. en 

 

Alteração  12 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Ao definir os seus programas, e as 

necessidades financeiras atribuídas aos 

investimentos hipocarbónicos, os Estados-

(14) Os Estados-Membros devem 

demonstrar de que forma o conteúdo do 

seu Plano Nacional Integrado para a 
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Membros devem ter em conta o conteúdo 

do seu projeto de Plano Nacional para a 

Energia e o Clima, a desenvolver no 

âmbito do Regulamento relativo à 

Governação da União da Energia14, bem 

como os resultados do processo que tenha 

suscitado as recomendações da União 

sobre o referido plano. 

Energia e o Clima (PNEC), a desenvolver 

no âmbito do Regulamento relativo à 

Governação da União da Energia14, bem 

como os resultados do processo que tenha 

suscitado as recomendações da União 

sobre o referido plano, são tidos em conta 

nos seus programas, em especial no que 

respeita às necessidades financeiras 

atribuídas aos investimentos 

hipocarbónicos necessários para alcançar 

os objetivos do Acordo de Paris. Durante 

o período de programação 2021-2027, os 

Estados-Membros devem comunicar 

periodicamente ao comité de 

acompanhamento e à Comissão os 

progressos registados na execução dos 

programas em apoio dos seus PNEC. 

Durante a revisão intercalar, os 

Estados-Membros devem, nomeadamente, 

ponderar a necessidade de alterar o 

programa para dar resposta a possíveis 

lacunas de execução e aumentar a 

contribuição dos Fundos para a execução 

das políticas e medidas estabelecidas nos 

seus PNEC. 

__________________ __________________ 

14 [Regulamento relativo à Governação da União da 

Energia, que altera as Diretivas 94/22/CE, 

98/70/CE, 2009/31/CE, os Regulamentos (CE) n.º 

663/2009, (CE) n.º 715/2009, as Diretivas 

2009/73/CE, 2009/119/CE do Conselho, 

2010/31/UE, 2012/27/UE, 2013/30/UE e (UE) 

2015/652 do Conselho, e revoga o Regulamento 

(UE) n.º 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 

2016/0375 (COD)]. 

14 [Regulamento relativo à Governação da União da 

Energia, que altera as Diretivas 94/22/CE, 

98/70/CE, 2009/31/CE, os Regulamentos (CE) 

n.º 663/2009, (CE) n.º 715/2009, as Diretivas 

2009/73/CE, 2009/119/CE do Conselho, 

2010/31/UE, 2012/27/UE, 2013/30/UE e (UE) 

2015/652 do Conselho, e revoga o Regulamento 

(UE) n.º 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 

2016/0375 (COD)]. 

Or. en 

 

Alteração  13 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O acordo de parceria, preparado por 

cada Estado-Membro, deve ser um 

(15) O acordo de parceria, preparado por 

cada Estado-Membro, deve ser um 



 

PE627.600v02-00 12/43 AM\1162477PT.docx 

PT 

documento estratégico que norteie as 

negociações entre a Comissão e o Estado-

Membro em causa sobre a conceção dos 

programas. Para reduzir o ónus 

administrativo, não será necessário alterar 

os acordos de parceria durante o período de 

programação. Para facilitar a programação 

e evitar a sobreposição de conteúdos nos 

documentos de programação, os acordos de 

parceria podem também ser incluídos nos 

programas. 

documento estratégico que norteie as 

negociações entre a Comissão e o 

Estado-Membro em causa sobre a 

conceção dos programas. Para reduzir o 

ónus administrativo, já particularmente 

pesado, não será necessário alterar os 

acordos de parceria durante o período de 

programação. Para facilitar a programação 

e evitar a sobreposição de conteúdos nos 

documentos de programação, os acordos de 

parceria podem também ser incluídos nos 

programas. 

Or. fr 

 

Alteração  14 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Os Estados-Membros devem 

proceder a uma revisão intercalar de cada 

programa apoiado pelo FEDER, o FSE+ e 

o Fundo de Coesão. Essa revisão deve 

permitir um ajustamento pleno dos 

programas com base no seu desempenho, e 

representar uma oportunidade para 

considerar os novos desafios e as REP 

pertinentes formuladas em 2024. 

Paralelamente, em 2024, juntamente com o 

ajustamento técnico para o ano de 2025, a 

Comissão deve rever as dotações totais de 

todos os Estados-Membros ao abrigo do 

objetivo de Investimento no Crescimento e 

no Emprego da política de coesão, para os 

anos de 2025, 2016 e 2027, aplicando o 

método de atribuição indicado no ato de 

base relevante. Essa revisão, juntamente 

com o resultado da revisão intercalar, 

deverá resultar em alterações do programa 

que modificarão as dotações financeiras 

para os anos de 2025, 2026 e 2027. 

(19) Para garantir a eficácia das 

medidas executadas, os Estados-Membros 

devem proceder a uma revisão intercalar de 

cada programa apoiado pelo FEDER, o 

FSE+ e o Fundo de Coesão. Essa revisão 

deve permitir um ajustamento pleno dos 

programas com base no seu desempenho, e 

representar uma oportunidade para 

considerar os novos desafios e as REP 

pertinentes formuladas em 2024. 

Paralelamente, em 2024, juntamente com o 

ajustamento técnico para o ano de 2025, a 

Comissão deve rever as dotações totais de 

todos os Estados-Membros ao abrigo do 

objetivo de Investimento no Crescimento e 

no Emprego da política de coesão, para os 

anos de 2025, 2026 e 2027, aplicando o 

método de atribuição indicado no ato de 

base relevante. Essa revisão, juntamente 

com o resultado da revisão intercalar, 

deverá resultar em alterações do programa 

que modificarão as dotações financeiras 

para os anos de 2025, 2026 e 2027. 
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Or. fr 

 

Alteração  15 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Os Estados-Membros devem 

proceder a uma revisão intercalar de cada 

programa apoiado pelo FEDER, o FSE+ e 

o Fundo de Coesão. Essa revisão deve 

permitir um ajustamento pleno dos 

programas com base no seu desempenho, e 

representar uma oportunidade para 

considerar os novos desafios e as REP 

pertinentes formuladas em 2024. 

Paralelamente, em 2024, juntamente com o 

ajustamento técnico para o ano de 2025, a 

Comissão deve rever as dotações totais de 

todos os Estados-Membros ao abrigo do 

objetivo de Investimento no Crescimento e 

no Emprego da política de coesão, para os 

anos de 2025, 2016 e 2027, aplicando o 

método de atribuição indicado no ato de 

base relevante. Essa revisão, juntamente 

com o resultado da revisão intercalar, 

deverá resultar em alterações do programa 

que modificarão as dotações financeiras 

para os anos de 2025, 2026 e 2027. 

(19) Os Estados-Membros devem 

proceder a uma revisão intercalar de cada 

programa apoiado pelo FEDER, o FSE+ e 

o Fundo de Coesão. Essa revisão deve 

permitir um ajustamento pleno dos 

programas com base no seu desempenho, e 

representar uma oportunidade para 

considerar os novos desafios e as REP 

pertinentes formuladas em 2024, 

nomeadamente o relatório sobre o Estado 

da União da Energia de 2024. 

Paralelamente, em 2024, juntamente com o 

ajustamento técnico para o ano de 2025, a 

Comissão deve rever as dotações totais de 

todos os Estados-Membros ao abrigo do 

objetivo de Investimento no Crescimento e 

no Emprego da política de coesão, para os 

anos de 2025, 2026 e 2027, aplicando o 

método de atribuição indicado no ato de 

base relevante. Essa revisão, juntamente 

com o resultado da revisão intercalar, 

deverá resultar em alterações do programa 

que modificarão as dotações financeiras 

para os anos de 2025, 2026 e 2027. 

Or. en 

 

Alteração  16 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 
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Texto da Comissão Alteração 

(20) Os mecanismos para garantir a 

relação entre as políticas de 

financiamento da União e a governação 

económica da União devem ser 

aperfeiçoados, permitindo que a Comissão 

proponha ao Conselho a suspensão da 

totalidade ou de parte das autorizações, 

para um ou vários programas de um 

Estado-Membro, caso o Estado-Membro 

em causa não tome medidas eficazes no 

contexto do processo de governação 

económica. Para garantir uma aplicação 

uniforme e tendo em conta a importância 

dos efeitos económicos das medidas 

instituídas, devem ser conferidos poderes 

de execução ao Conselho que deliberará 

com base numa proposta da Comissão. A 

fim de facilitar a adoção de decisões 

necessárias para assegurar uma ação 

eficaz no contexto do processo de 

governação económica, deve ser utilizado 

o método de decisão por maioria 

qualificada invertida. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  17 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Os mecanismos para garantir a 

relação entre as políticas de financiamento 

da União e a governação económica da 

União devem ser aperfeiçoados, permitindo 

que a Comissão proponha ao Conselho a 

suspensão da totalidade ou de parte das 

autorizações, para um ou vários programas 

de um Estado-Membro, caso o Estado-

Membro em causa não tome medidas 

eficazes no contexto do processo de 

(20) Os mecanismos para garantir a 

relação entre as políticas de financiamento 

da União e a governação económica da 

União devem ser aperfeiçoados, permitindo 

que a Comissão proponha ao Conselho que 

preveja a suspensão da totalidade ou de 

parte das autorizações, para um ou vários 

programas de um Estado-Membro, caso o 

Estado-Membro em causa não tome 

medidas eficazes no contexto do processo 
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governação económica. Para garantir uma 

aplicação uniforme e tendo em conta a 

importância dos efeitos económicos das 

medidas instituídas, devem ser conferidos 

poderes de execução ao Conselho que 

deliberará com base numa proposta da 

Comissão. A fim de facilitar a adoção de 

decisões necessárias para assegurar uma 

ação eficaz no contexto do processo de 

governação económica, deve ser utilizado 

o método de decisão por maioria 

qualificada invertida. 

de governação económica. Para garantir 

uma aplicação uniforme e tendo em conta a 

importância dos efeitos económicos das 

medidas instituídas, devem ser conferidos 

poderes de execução ao Conselho que 

deliberará com base numa proposta da 

Comissão. A fim de facilitar a adoção de 

decisões necessárias para assegurar uma 

ação eficaz no contexto do processo de 

governação económica, deve ser utilizado 

o método de decisão por maioria 

qualificada invertida. 

Or. fr 

 

Alteração  18 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) É necessário definir requisitos 

comuns relativamente ao conteúdo dos 

programas, tendo em conta a natureza 

específica de cada Fundo. Esses requisitos 

comuns podem ser complementados 

através de regras específicas dos Fundos. O 

Regulamento (UE) n.º [XXX] do 

Parlamento Europeu e do Conselho15 

(«Regulamento CTE») deverá estabelecer 

disposições específicas sobre o conteúdo 

dos programas no âmbito do objetivo de 

Cooperação Territorial Europeia (Interreg). 

(21) Por razões óbvias de eficácia e de 

equidade, é necessário definir requisitos 

comuns relativamente ao conteúdo dos 

programas, tendo em conta a natureza 

específica de cada Fundo. Esses requisitos 

comuns podem ser complementados 

através de regras específicas dos Fundos. O 

Regulamento (UE) n.º [XXX] do 

Parlamento Europeu e do Conselho15 

(«Regulamento CTE») deverá estabelecer 

disposições específicas sobre o conteúdo 

dos programas no âmbito do objetivo de 

Cooperação Territorial Europeia (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Regulamento (UE) [...] que estabelece 

disposições específicas para o objetivo de 

Cooperação Territorial Europeia (Interreg), apoiado 

pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

e os instrumentos de financiamento externo (JO L 

[…] de […], p. […]). 

15 Regulamento (UE) [...] que estabelece 

disposições específicas para o objetivo de 

Cooperação Territorial Europeia (Interreg), apoiado 

pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

e os instrumentos de financiamento externo (JO L 

[…] de […], p. […]). 

Or. fr 
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Alteração  19 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Para reforçar a abordagem 

integrada de desenvolvimento territorial, os 

investimentos realizados sob a forma de 

instrumentos territoriais, como os 

investimentos territoriais integrados (ITI), 

o desenvolvimento local de base 

comunitária (DLBC) ou qualquer outro 

instrumento territorial ao abrigo do 

objetivo político «Uma Europa mais 

próxima dos cidadãos», que apoiem 

iniciativas criadas pelos Estados-Membros 

para investimentos programados para o 

FEDER, devem basear-se em estratégias 

territoriais e de desenvolvimento local. 

Para efeitos dos ITI e dos instrumentos 

territoriais criados pelos Estados-Membros, 

devem ser estabelecidos requisitos 

mínimos para o conteúdo das estratégias 

territoriais. Essas estratégias territoriais 

devem ser desenvolvidas e aprovadas sob a 

responsabilidade das autoridades ou 

organismos relevantes. Para garantir o 

envolvimento das autoridades ou dos 

organismos relevantes na execução das 

estratégias territoriais, essas autoridades ou 

esses organismos devem ser responsáveis 

pela seleção das operações a apoiar ou 

participar nessa seleção. 

(23) Para reforçar a abordagem 

integrada de desenvolvimento territorial, os 

investimentos realizados sob a forma de 

instrumentos territoriais, como os 

investimentos territoriais integrados (ITI), 

o desenvolvimento local de base 

comunitária (DLBC) ou qualquer outro 

instrumento territorial ao abrigo do 

objetivo político «Uma Europa mais 

próxima dos cidadãos», que apoiem 

iniciativas criadas pelos Estados-Membros 

para investimentos programados para o 

FEDER, devem basear-se em estratégias 

territoriais e de desenvolvimento local. 

Para efeitos dos ITI e dos instrumentos 

territoriais criados pelos Estados-Membros, 

devem ser estabelecidos requisitos 

mínimos para o conteúdo das estratégias 

territoriais. Essas estratégias territoriais 

devem ser desenvolvidas e aprovadas sob a 

responsabilidade das autoridades ou 

organismos relevantes. Para garantir o 

envolvimento das autoridades ou dos 

organismos relevantes na execução das 

estratégias territoriais, essas autoridades ou 

esses organismos devem ser responsáveis, 

nomeadamente, pela seleção das operações 

a apoiar. 

Or. en 

 

Alteração  20 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 
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Texto da Comissão Alteração 

(24) Para melhor mobilizar o potencial a 

nível local, é importante reforçar e facilitar 

o DLBC. Para tal, devem ser consideradas 

as necessidades e as potencialidades locais, 

assim como as características 

socioculturais relevantes, prever respostas 

para as mudanças estruturais, reforçar as 

capacidades comunitárias e incentivar a 

inovação. A cooperação estreita e a 

utilização integrada dos Fundos para a 

consecução das estratégias de 

desenvolvimento local devem ser 

reforçadas. É igualmente essencial que os 

grupos de ação local, que representem os 

interesses das comunidades, sejam 

responsáveis pela conceção e execução de 

estratégias DLBC. Para facilitar um apoio 

coordenado através dos diferentes Fundos a 

favor das estratégias de desenvolvimento 

local de base comunitária, e facilitar a sua 

execução, importa facilitar a utilização de 

um «fundo principal». 

(24) Para melhor mobilizar o potencial a 

nível local, é importante reforçar e facilitar 

o DLBC. Para tal, devem ser consideradas 

as necessidades e as potencialidades locais, 

assim como as características 

socioculturais relevantes, prever respostas 

para as mudanças estruturais, reforçar as 

capacidades comunitárias e incentivar a 

inovação. A cooperação estreita e a 

utilização integrada dos Fundos para a 

consecução das estratégias de 

desenvolvimento local devem ser 

reforçadas. É igualmente essencial que os 

grupos de ação local, que representem os 

interesses das comunidades, sejam 

responsáveis pela conceção e execução de 

estratégias DLBC. Para facilitar um apoio 

coordenado através dos diferentes Fundos a 

favor das estratégias de desenvolvimento 

local de base comunitária, e facilitar a sua 

execução, poderia prever-se a utilização de 

um «fundo principal». 

Or. fr 

 

Alteração  21 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) A fim de reduzir os encargos 

administrativos, a assistência técnica sob 

iniciativa do Estado-Membro deve ser 

implementada através de uma taxa fixa 

baseada nos progressos registados na 

execução dos programas. Essa assistência 

técnica pode ser complementada através de 

medidas específicas de reforço das 

capacidades administrativas, utilizando 

métodos de reembolso não associados a 

despesas. As ações e os resultados, assim 

(25) A fim de reduzir os encargos 

administrativos, já particularmente 

pesados, a assistência técnica sob iniciativa 

do Estado-Membro deve ser implementada 

através de uma taxa fixa baseada nos 

progressos registados na execução dos 

programas. Essa assistência técnica pode 

ser complementada através de medidas 

específicas de reforço das capacidades 

administrativas, utilizando métodos de 

reembolso não associados a despesas. As 
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como os pagamentos correspondentes por 

parte da União, podem ser acordados no 

quadro de um roteiro e justificar os 

pagamentos em função dos resultados 

verificados no terreno. 

ações e os resultados, assim como os 

pagamentos correspondentes por parte da 

União, podem ser acordados no quadro de 

um roteiro e justificar os pagamentos em 

função dos resultados verificados no 

terreno. 

Or. fr 

 

Alteração  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) A fim de otimizar a utilização dos 

investimentos ambientais cofinanciados, 

importa promover sinergias com o 

programa LIFE para o Ambiente e a Ação 

Climática, nomeadamente no quadro dos 

projetos estratégicos integrados e dos 

projetos estratégicos «Natureza» LIFE. 

(36) A fim de otimizar a utilização dos 

investimentos ambientais cofinanciados, 

importa promover sinergias com o 

programa LIFE para o Ambiente e a Ação 

Climática, nomeadamente no quadro dos 

projetos estratégicos integrados e dos 

projetos estratégicos «Natureza» LIFE. A 

União deve assegurar a coerência do 

apoio do Programa LIFE com as políticas 

e prioridades da União e a sua 

complementaridade com outros 

instrumentos financeiros da União, 

garantindo, simultaneamente, a execução 

de medidas de simplificação. 

Or. en 

 

Alteração  23 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) A fim de otimizar a utilização dos 

investimentos ambientais cofinanciados, 

(36) A fim de otimizar a utilização dos 

investimentos ambientais cofinanciados, 
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importa promover sinergias com o 

programa LIFE para o Ambiente e a Ação 

Climática, nomeadamente no quadro dos 

projetos estratégicos integrados e dos 

projetos estratégicos «Natureza» LIFE. 

importa promover sinergias com o 

programa LIFE para o Ambiente e a Ação 

Climática, nomeadamente no quadro dos 

projetos estratégicos integrados e dos 

projetos estratégicos «Natureza» LIFE, 

bem como a complementaridade com 

outros fundos e instrumentos da União 

Europeia. 

Or. it 

Alteração  24 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) A fim de otimizar a utilização dos 

investimentos ambientais cofinanciados, 

importa promover sinergias com o 

programa LIFE para o Ambiente e a Ação 

Climática, nomeadamente no quadro dos 

projetos estratégicos integrados e dos 

projetos estratégicos «Natureza» LIFE. 

(36) A fim de otimizar a utilização dos 

investimentos ambientais cofinanciados e 

de alcançar os objetivos, nomeadamente 

em matéria climática, importa promover 

sinergias com o programa LIFE para o 

Ambiente e a Ação Climática, 

nomeadamente no quadro dos projetos 

estratégicos integrados e dos projetos 

estratégicos «Natureza» LIFE. 

Or. fr 

 

Alteração  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 36-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (36-A) O sucesso dos projetos estratégicos 

integrados depende da estreita cooperação 

entre as autoridades nacionais, regionais 

e locais e os intervenientes não estatais 

em causa. Cumpre aplicar, por 

conseguinte, os princípios da 
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transparência e da divulgação das 

decisões relativas ao desenvolvimento, à 

execução, à avaliação e à monitorização 

dos projetos. 

Or. en 

 

Alteração  26 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 41 

 

Texto da Comissão Alteração 

(41) Os instrumentos financeiros não 

devem ser utilizados para apoiar atividades 

de refinanciamento, como a substituição de 

acordos de empréstimo existentes ou outras 

formas de financiamento de investimentos 

já materialmente concluídos ou totalmente 

executados na data da decisão de 

investimento, mas sim para apoiar qualquer 

tipo de novos investimentos em 

conformidade com os objetivos políticos 

subjacentes. 

(41) Os instrumentos financeiros não 

devem, em circunstância alguma, ser 

utilizados para apoiar atividades de 

refinanciamento, como a substituição de 

acordos de empréstimo existentes ou outras 

formas de financiamento de investimentos 

já materialmente concluídos ou totalmente 

executados na data da decisão de 

investimento, mas sim para apoiar qualquer 

tipo de novos investimentos em 

conformidade com os objetivos políticos 

subjacentes. 

Or. fr 

 

Alteração  27 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 44 

 

Texto da Comissão Alteração 

(44) No pleno respeito das regras 

aplicáveis em matéria de auxílios estatais e 

de contratos públicos já clarificadas 

durante o período de programação de 

2014-2020, as autoridades de gestão devem 

ter a possibilidade de decidir sobre as 

opções mais adequadas de execução dos 

(44) No pleno respeito das regras 

aplicáveis em matéria de auxílios estatais e 

de contratos públicos já clarificadas 

durante o período de programação de 

2014-2020, as autoridades de gestão devem 

ter a possibilidade de decidir sobre as 

opções mais adequadas de execução dos 
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instrumentos financeiros, de forma a 

responder às necessidades específicas de 

regiões-alvo. 

instrumentos financeiros, de forma a 

responder às necessidades específicas de 

regiões-alvo. Este objetivo exige uma 

certa flexibilidade na aplicação das regras 

em matéria de ajudas públicas do Estado. 

Or. fr 

 

Alteração  28 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 46 

 

Texto da Comissão Alteração 

(46) Para iniciar mais rapidamente a 

execução do programa, deve ser facilitada 

a recondução dos mecanismos de execução 

utilizados no anterior período de 

programação. O sistema informatizado já 

criado no anterior período de programação, 

e adaptado, como necessário, deve 

continuar a ser utilizado, exceto se for 

necessária uma nova tecnologia. 

(46) Para acelerar a execução do 

programa, deve ser facilitada a recondução 

dos mecanismos de execução utilizados no 

anterior período de programação. O 

sistema informatizado já criado no anterior 

período de programação, e adaptado, como 

necessário, deve continuar a ser utilizado, 

exceto se for necessária uma nova 

tecnologia. 

Or. fr 

 

Alteração  29 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 52 

 

Texto da Comissão Alteração 

(52) Deverá ser possível reduzir as 

verificações e os requisitos em matéria de 

auditoria, se houver garantias de que o 

programa funcionou de forma eficaz, pelo 

menos, nos dois últimos anos consecutivos, 

já que tal demonstra a eficácia e eficiência 

da execução dos Fundos durante um 

período prolongado. 

(52) Deverá ser possível reduzir as 

verificações e os requisitos em matéria de 

auditoria, se houver garantias de que o 

programa funcionou de forma eficaz, pelo 

menos, nos dois últimos anos consecutivos, 

já que tal demonstra a eficácia e eficiência 

da execução dos Fundos durante um 

período prolongado, a fim de reduzir os 

encargos administrativos que pesam sobre 
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as autoridades de controlo. 

Or. fr 

 

Alteração  30 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 55 

 

Texto da Comissão Alteração 

(55) Para reduzir os encargos 

administrativos que recaem sobre os 

Estados-Membros, e a Comissão, importa 

definir um calendário obrigatório de 

pedidos de pagamento trimestrais. Os 

pagamentos efetuados pela Comissão 

devem continuar a estar sujeitos a uma 

retenção de 10 % até ao pagamento do 

balanço das contas anuais, altura em que a 

Comissão está em condições de confirmar 

a integralidade, exatidão e veracidade das 

contas. 

(55) Para reduzir os encargos 

administrativos que recaem sobre os 

Estados-Membros, e a Comissão, poderia 

prever-se a definição de um calendário 

obrigatório de pedidos de pagamento 

trimestrais. Os pagamentos efetuados pela 

Comissão devem continuar a estar sujeitos 

a uma retenção de 10 % até ao pagamento 

do balanço das contas anuais, altura em 

que a Comissão está em condições de 

confirmar a integralidade, exatidão e 

veracidade das contas. 

Or. fr 

 

Alteração  31 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 57 

 

Texto da Comissão Alteração 

(57) Para salvaguardar os interesses 

financeiros e o orçamento da União devem 

ser criadas e implementadas medidas 

proporcionadas a nível dos Estados-

Membros e da Comissão. A Comissão deve 

poder interromper as datas-limite de 

pagamento, suspender pagamentos 

intercalares e aplicar correções financeiras 

quando estejam satisfeitas as respetivas 

condições. A Comissão deve respeitar o 

(57) Para salvaguardar os interesses 

financeiros e o orçamento da União e 

assegurar uma despesa controlada das 

finanças públicas, devem ser criadas e 

implementadas medidas proporcionadas a 

nível dos Estados-Membros e da 

Comissão. A Comissão deve poder 

interromper as datas-limite de pagamento, 

suspender pagamentos intercalares e 

aplicar correções financeiras quando 
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princípio da proporcionalidade, tendo em 

conta a natureza, gravidade e frequência 

das irregularidades, assim como as suas 

implicações financeiras para o orçamento 

da União. 

estejam satisfeitas as respetivas condições. 

A Comissão deve respeitar o princípio da 

proporcionalidade, tendo em conta a 

natureza, gravidade e frequência das 

irregularidades, assim como as suas 

implicações financeiras para o orçamento 

da União. 

Or. fr 

 

Alteração  32 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 61 

 

Texto da Comissão Alteração 

(61) Devem ser estabelecidos critérios 

objetivos para designar as regiões e zonas 

elegíveis para apoio dos Fundos. Para o 

efeito, a 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 Conselho23, com a redação que lhe foi 

dada pelo Regulamento (UE) n.º 868/2014 

da Comissão24. 

(61) Devem ser estabelecidos critérios 

objetivos e precisos para designar as 

regiões e zonas elegíveis para apoio dos 

Fundos. Para o efeito, a 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 Conselho23, com 

a redação que lhe foi dada pelo 

Regulamento (UE) n.º 868/2014 da 

Comissão24. 

__________________ __________________ 

23 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) (JO 

L 154 de 21.6.2003, p. 1). 

23 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) (JO 

L 154 de 21.6.2003, p. 1). 

24 Regulamento (UE) n.º 868/2014 da Comissão, de 

8 de agosto de 2014, que altera os anexos do 

Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, relativo à instituição de 

uma Nomenclatura Comum das Unidades 

Territoriais Estatísticas (NUTS), (JO L 241 de 

13.8.2014, p. 1). 

24 Regulamento (UE) n.º 868/2014 da Comissão, de 

8 de agosto de 2014, que altera os anexos do 

Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, relativo à instituição de 

uma Nomenclatura Comum das Unidades 

Territoriais Estatísticas (NUTS), (JO L 241 de 

13.8.2014, p. 1). 

Or. fr 
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Alteração  33 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 65 

 

Texto da Comissão Alteração 

(65) Com vista a garantir uma atribuição 

adequada de dotações às diferentes 

categorias de regiões, em princípio, 

convém que as dotações totais atribuídas 

pelos Estados-Membros às regiões menos 

desenvolvidas, regiões em transição e 

regiões mais desenvolvidas não sejam 

transferíveis entre categorias. No entanto, 

face à necessidade de enfrentarem desafios 

específicos, os Estados-Membros devem 

poder solicitar a transferência de dotações 

destinadas às regiões mais desenvolvidas 

ou regiões em transição para regiões menos 

desenvolvidas, e justificar essa decisão. No 

intuito de assegurar recursos financeiros 

suficientes para as regiões menos 

desenvolvidas, deve ser estabelecido um 

limite máximo para as transferências para 

regiões mais desenvolvidas ou regiões em 

transição. Não deve ser possível a 

transferibilidade de recursos entre 

objetivos. 

(65) Com vista a garantir uma atribuição 

adequada de dotações às diferentes 

categorias de regiões, em princípio, 

convém que as dotações totais atribuídas 

pelos Estados-Membros às regiões menos 

desenvolvidas, regiões em transição e 

regiões mais desenvolvidas não sejam 

transferíveis entre categorias. No entanto, 

face à necessidade de enfrentarem desafios 

específicos, os Estados-Membros devem 

poder beneficiar de uma certa 

flexibilidade e solicitar a transferência de 

dotações destinadas às regiões mais 

desenvolvidas ou regiões em transição para 

regiões menos desenvolvidas, e justificar 

essa decisão. No intuito de assegurar 

recursos financeiros suficientes para as 

regiões menos desenvolvidas, deve ser 

estabelecido um limite máximo para as 

transferências para regiões mais 

desenvolvidas ou regiões em transição. 

Não deve ser possível a transferibilidade de 

recursos entre objetivos. 

Or. fr 

 

Alteração  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 66 

 

Texto da Comissão Alteração 

(66) Tendo em conta a situação única e 

particular da ilha da Irlanda, e a fim de 

apoiar a cooperação Norte-Sul instituída 

pelo Acordo de Belfast ou de Sexta-Feira 

Santa, um novo programa transfronteiriço 

(66) Tendo em conta a situação única e 

particular da ilha da Irlanda, e a fim de 

apoiar a cooperação Norte-Sul instituída 

pelo Acordo de Belfast ou de Sexta-Feira 

Santa, para lá do Brexit e da incerteza que 
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PEACE PLUS deverá continuar e 

desenvolver o trabalho dos programas 

precedentes, PEACE e Interreg, entre os 

condados fronteiriços da Irlanda e da 

Irlanda do Norte. Tendo em conta a sua 

importância prática, este programa deve ser 

apoiado através de uma dotação específica, 

para continuar a apoiar as ações de paz e 

reconciliação, e uma parte apropriada da 

dotação atribuída à Irlanda no âmbito do 

objetivo de Cooperação Territorial 

Europeia (Interreg) deve também ser afeta 

ao programa. 

o mesmo gera, um novo programa 

transfronteiriço PEACE PLUS deverá 

continuar e desenvolver o trabalho dos 

programas precedentes, PEACE e Interreg, 

entre os condados fronteiriços da Irlanda e 

da Irlanda do Norte. Tendo em conta a sua 

importância prática, este programa deve ser 

apoiado através de uma dotação específica, 

para continuar a apoiar as ações de paz e 

reconciliação, e uma parte apropriada da 

dotação atribuída à Irlanda no âmbito do 

objetivo de Cooperação Territorial 

Europeia (Interreg) deve também ser afeta 

ao programa. 

Or. en 

 

Alteração  35 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 69 

 

Texto da Comissão Alteração 

(69) Além disso, deve ser delegado na 

Comissão o poder de adotar atos em 

conformidade com o artigo 290.º do 

TFUE, para o estabelecimento dos 

critérios de determinação dos casos de 

irregularidade a comunicar, a definição 

de custos unitários, montantes fixos, taxas 

fixas e financiamento não associado aos 

custos, aplicável a todos os 

Estados-Membros, bem como o 

estabelecimento de metodologias de 

amostragem normalizadas e «prontas a 

utilizar». 

Suprimido 

Or. fr 

Alteração  36 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 37 
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Texto da Comissão Alteração 

(37) «Resistência às alterações 

climáticas», um processo destinado a 

garantir que as infraestruturas são capazes 

de resistir aos efeitos adversos das 

alterações climáticas, em conformidade 

com as normas e orientações nacionais, 

quando disponíveis, ou com as normas 

reconhecidas a nível internacional. 

(37) «Resistência às alterações 

climáticas», um processo destinado a 

garantir que as infraestruturas são capazes 

de resistir aos efeitos adversos das 

alterações climáticas, em conformidade 

com as normas e orientações nacionais, 

quando disponíveis, ou com as normas 

reconhecidas a nível internacional, e que os 

investimentos em infraestruturas aplicam 

o princípio do primado da eficiência 

energética. 

Or. en 

 

Alteração  37 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 37-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (37-A) «Compatibilidade com a proteção 

do ambiente e da biodiversidade», um 

processo estruturado tendente a assegurar 

a eficaz aplicação de instrumentos para 

evitar impactos prejudiciais das despesas 

da UE e maximizar os seus benefícios 

para o estado do ambiente e da 

biodiversidade da UE, com base no 

«Common Framework for Biodiversity 

proofing of the EU budget» (Quadro 

Comum para um orçamento da UE que 

assegure a proteção da biodiversidade) da 

Comissão e em conformidade com as 

normas e orientações nacionais, quando 

disponíveis, ou com as normas 

reconhecidas a nível internacional. 

Or. en 
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Alteração  38 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Uma Europa mais verde e 

hipocarbónica, encorajando uma transição 

energética limpa e equitativa, os 

investimentos verdes e azuis, a economia 

circular, a adaptação às alterações 

climáticas e a prevenção e gestão de riscos; 

(b) Uma Europa mais verde e livre de 

carbono, encorajando uma transição 

energética limpa e equitativa, os 

investimentos verdes e azuis, a economia 

circular, a adaptação às alterações 

climáticas e a prevenção e gestão de riscos; 

Or. en 

 

Alteração  39 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Uma Europa mais conectada, 

reforçando a mobilidade e a conectividade 

das TIC a nível regional; 

(c) Uma Europa mais conectada, 

reforçando a mobilidade com emissões 

nulas e a conectividade das TIC a nível 

regional; 

Or. en 

 

Alteração  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As regiões dependentes do carbono 

afetadas pela transferência dos postos de 

trabalho decorrente da necessária 

transição estrutural para uma economia 
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hipocarbónica devem ter acesso a um 

apoio adicional no âmbito do segundo 

objetivo político, a fim de viabilizar uma 

transição equitativa. O objetivo consiste 

em prestar apoio a essas regiões, em 

especial às que ainda não reúnam as 

condições para receber apoio ao abrigo do 

Fundo de Modernização no âmbito da 

Diretiva 2003/87/CE, promovendo a 

reconversão, a reciclagem e o 

aperfeiçoamento profissional dos 

trabalhadores, a educação, as iniciativas 

de procura de emprego, assim como a 

criação de novos postos de trabalho, como 

por exemplo, através de empresas em fase 

de arranque, em estreito diálogo e 

coordenação com os parceiros sociais. 

Com vista a financiar este objetivo, o 

Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais deve transferir 25 % do seu 

orçamento para os Fundos Estruturais. 

Or. en 

 

Alteração  41 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

facultar informações sobre o apoio relativo 

aos objetivos ambientais e climáticos, 

utilizando uma metodologia baseada nos 

tipos de intervenção de cada FEEI. Essa 

metodologia deve incluir a atribuição de 

uma ponderação específica ao apoio 

concedido, a um nível que reflita a 

extensão do contributo desse apoio a favor 

dos objetivos de ambientais e dos objetivos 

climáticos. No caso do FEDER, do FSE+ e 

do Fundo de Coesão, as ponderações 

devem ser anexas às dimensões e códigos 

dos tipos de intervenção estabelecidos no 

3. Os Estados-Membros devem 

garantir que as suas operações são 

compatíveis com a proteção do ambiente e 

da biodiversidade e resistentes às 

alterações climáticas em todos os 

processos de planeamento e execução. 

Devem facultar informações sobre o apoio 

relativo aos objetivos ambientais e 

climáticos, utilizando uma metodologia 

baseada nos tipos de intervenção de cada 

FEEI. Essa metodologia deve incluir a 

atribuição de uma ponderação específica ao 

apoio concedido, a um nível que reflita a 

extensão do contributo desse apoio a favor 

dos objetivos ambientais e dos objetivos 
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anexo I. climáticos. No caso do FEDER, do FSE+ e 

do Fundo de Coesão, as ponderações 

devem ser anexas às dimensões e códigos 

dos tipos de intervenção estabelecidos no 

anexo I. 

Or. en 

 

Alteração  42 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Organismos relevantes 

representativos da sociedade civil, 

parceiros ambientais e organismos 

responsáveis pela promoção da inclusão 

social, dos direitos fundamentais, dos 

direitos das pessoas com deficiência ou 

incapacidades, da igualdade de género e da 

não discriminação. 

(c) Organismos relevantes 

representativos da sociedade civil, 

parceiros ambientais e organismos 

responsáveis pela promoção da inclusão 

social, da inclusão das comunidades 

marginalizadas, dos direitos fundamentais, 

dos direitos das pessoas com deficiência ou 

incapacidades, da igualdade de género e da 

não discriminação. 

Or. en 

 

Alteração  43 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 6.º-A 

 Princípios horizontais 

 1. Os Estados-Membros, as autoridades de 

gestão e a Comissão devem respeitar, em 

todas as fases de execução, os princípios 

horizontais previstos nos artigos 2.º e 3.º 

do Tratado da União Europeia (TUE) e 

nos artigos 7.º a 11.º do Tratado sobre o 
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Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) na execução dos fundos, 

nomeadamente a plena integração do 

desenvolvimento sustentável, tendo em 

conta a Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia. 

 2. Os Estados-Membros, as autoridades de 

gestão e a Comissão devem, em todas as 

fases de execução, cumprir a obrigação de 

integração dos requisitos ambientais e de 

proteção climática, em conformidade com 

o artigo 11.º do TFUE, e do princípio do 

poluidor-pagador, conforme previsto no 

artigo 191.º, n.º 2 do TFUE. 

 3. Aquando da preparação e execução dos 

acordos de parceria e dos programas, os 

Estados-Membros, as autoridades de 

gestão e a Comissão devem, em especial:  

 (a) Ter em conta as potencialidades de 

atenuação das alterações climáticas e de 

adaptação às mesmas dos investimentos 

efetuados por meio dos fundos e garantir 

a sua resistência aos impactos das 

alterações climáticas e às catástrofes 

naturais, tais como risco acrescido de 

inundações, secas, ondas de calor, 

incêndios florestais e fenómenos 

meteorológicos extremos; 

 (b) Garantir que a igualdade entre 

homens e mulheres e a integração da 

perspetiva de género são tidos em conta e 

promovidos, nomeadamente em matéria 

de acompanhamento, apresentação de 

relatórios e avaliação;  

 (c) Garantir os direitos das pessoas com 

deficiência, nomeadamente o direito de 

acessibilidade destas, em consonância 

com o artigo 9.º da Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, e de acordo com a legislação 

da União que harmoniza os requisitos de 

acessibilidade dos produtos e serviços;  

 (d) Adotar medidas para impedir qualquer 

discriminação em razão do sexo, da raça 

ou da origem étnica, da religião ou da 

crença, de deficiência, da idade ou da 
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orientação sexual;  

 (e) Garantir que os requisitos em matéria 

de proteção ambiental, a eficiência dos 

recursos, o princípio do primado da 

eficiência energética, a proteção da 

biodiversidade, a resiliência às catástrofes 

e a prevenção e gestão do risco são 

devidamente tidos em conta e promovidos. 

Or. en 

 

Alteração  44 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 iii-A) Uma explicação da 

compatibilidade dos fundos com a 

consecução das metas, das políticas e das 

medidas incluídas nos seus planos 

nacionais para a energia e o clima, ao 

abrigo do Regulamento relativo à 

Governação da União da Energia, assim 

como da contribuição para essa 

consecução; 

Or. en 

 

Alteração  45 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As dotações dos recursos 

financeiros, por prioridade, incluindo os 

montantes para os anos de 2026 e 2027; 

(a) As dotações dos recursos 

financeiros, por prioridade, incluindo os 

montantes para os anos de 2026 e 2027, 

tendo particularmente em conta a 

atualização dos planos nacionais para a 

energia e o clima ao abrigo do artigo 13.º 
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do Regulamento relativo à Governação da 

União da Energia; 

Or. en 

 

Alteração  46 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão pode solicitar ao Estado-

Membro que reveja e proponha alterações 

aos programas relevantes, caso tal seja 

necessário para apoiar a execução das 

recomendações pertinentes do Conselho. 

A Comissão pode solicitar ao Estado-

Membro que reveja e proponha alterações 

aos programas relevantes, caso tal seja 

necessário para apoiar a execução das 

recomendações específicas por país 

pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  47 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Apoiar a execução de uma 

recomendação específica por país 

pertinente, adotada em conformidade com 

o artigo 28.º do Regulamento relativo à 

Governação da União da Energia, 

dirigida ao Estado-Membro em causa. 

Or. en 

 

Alteração  48 

Davor Škrlec 
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Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea vii-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 vii-A) Os desafios e objetivos 

identificados nos planos nacionais para a 

energia e o clima no âmbito do 

Regulamento relativo à Governação da 

União da Energia; 

Or. en 

 

Alteração  49 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão avaliará o programa e 

a sua conformidade com o presente 

regulamento e com as regras específicas 

dos Fundos, assim como a sua coerência 

com o acordo de parceria. Na sua 

apreciação, a Comissão deve, 

nomeadamente, ter em conta as 

recomendações específicas por país 

pertinentes. 

1. A Comissão avaliará o programa e 

a sua conformidade com o presente 

regulamento e com as regras específicas 

dos Fundos, assim como a sua coerência 

com o acordo de parceria. Na sua 

apreciação, a Comissão deve, 

nomeadamente, analisar se é dada uma 

resposta adequada às recomendações 

específicas por país pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  50 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Todas as decisões e documentos de 

apoio do comité de acompanhamento 

devem ser publicados no sítio Web a que 

se refere o artigo 44.º, n.º 1. 
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Or. en 

 

Alteração  51 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 35.º-A 

 Balcão único para os cidadãos 

 1. O Estado-Membro deve criar um 

balcão único para dar resposta a qualquer 

pergunta ou pedido dos cidadãos da UE, 

incluindo os beneficiários, sobre a 

execução do programa, no prazo de três 

meses a contar da data de notificação ao 

Estado-Membro em causa da decisão que 

aprova o programa. 

 O Estado-Membro pode criar um balcão 

único para abranger mais do que um 

programa. 

 2. O balcão único deve prestar 

aconselhamento numa perspetiva global 

aos cidadãos da UE no que respeita à 

execução do programa, nomeadamente 

em matéria de convites para apresentação 

de projetos, e tratar todas as queixas sobre 

a execução do programa, em especial no 

que respeita à sua coerência com outras 

políticas e requisitos da UE, tais como a 

política ambiental e climática. 

Or. en 

 

Alteração  52 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 67 – n.º 3 – alínea j) 
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Texto da Comissão Alteração 

(j) Assegurar a resistência às 

alterações climáticas dos investimentos em 

infraestruturas com um ciclo de vida 

previsto de, pelo menos, cinco anos. 

(j) Assegurar a resistência às 

alterações climáticas dos investimentos em 

infraestruturas com um ciclo de vida 

previsto de, pelo menos, cinco anos e a 

compatibilidade dos investimentos com a 

proteção ambiental e da biodiversidade. 

Or. en 

 

Alteração  53 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – quadro 1 – título intercalar 2 

 

 

Texto da Comissão 

OBJETIVO POLÍTICO 2: UMA EUROPA MAIS VERDE E HIPOCARBÓNICA, 

ENCORAJANDO UMA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA LIMPA E EQUITATIVA, OS 

INVESTIMENTOS VERDES E AZUIS, A ECONOMIA CIRCULAR, A ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 

024 
Eficiência energética e projetos de demonstração nas 

PME e medidas de apoio 
100 % 40 % 

025 

Renovação do parque habitacional existente visando 

a eficiência energética, projetos de demonstração e 

medidas de apoio 

100 % 40 % 

026 

Renovação de infraestruturas públicas visando a 

eficiência energética, projetos de demonstração e 

medidas de apoio 

100 % 40 % 

027 

Apoio a empresas que fornecem serviços que 

contribuem para a economia hipocarbónica e para a 

resiliência às alterações climáticas 

100 % 40 % 

028 Energias renováveis: eólica 100 % 40 % 

029 Energias renováveis: solar 100 % 40 % 

030 Energias renováveis: biomassa 100 % 40 % 

031 Energias renováveis: marinha 100 % 40 % 

032 
Outras energias renováveis (incluindo a energia 

geotérmica) 
100 % 40 % 
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033 

Sistemas de distribuição de energia inteligentes de 

média e baixa tensão (incluindo as redes inteligentes 

e sistemas de TIC) e respetivo armazenamento 

100 % 40 % 

034 
Cogeração de elevada eficiência, aquecimento e 

arrefecimento urbano 
100 % 40 % 

035 

Medidas de adaptação às alterações climáticas e 

prevenção e gestão de riscos associados ao clima: 

inundações (incluindo ações de sensibilização, 

proteção civil e sistemas e infraestruturas de gestão 

de catástrofes) 

100 % 100 % 

036 

Medidas de adaptação às alterações climáticas e 

prevenção e gestão de riscos associados ao clima: 

incêndios (incluindo ações de sensibilização, 

proteção civil e sistemas e infraestruturas de gestão 

de catástrofes) 

100 % 100 % 

037 

Medidas de adaptação às alterações climáticas e 

prevenção e gestão de riscos associados ao clima: 

outros riscos, como tempestades e seca (incluindo 

ações de sensibilização, proteção civil e sistemas e 

infraestruturas de gestão de catástrofes) 

100 % 100 % 

038 

Prevenção e gestão de riscos naturais não 

relacionados com o clima (por exemplo, sismos) e de 

riscos ligados à atividade humana (por exemplo, 

acidentes tecnológicos), incluindo ações de 

sensibilização, proteção civil e sistemas e 

infraestruturas de gestão de catástrofes 

0 % 100 % 

039 

Abastecimento de água para consumo humano 

(extração, tratamento, infraestruturas de 

armazenamento e distribuição, medidas de eficiência 

e fornecimento de água potável) 

0 % 100 % 

040 

Gestão de água e conservação de recursos hídricos 

(incluindo gestão de bacias hidrográficas, medidas 

específicas de adaptação às alterações climáticas, 

reutilização e redução de fugas) 

40 % 100 % 

041 Recolha e tratamento de águas residuais 0 % 100 % 

042 
Gestão de resíduos domésticos: medidas de 

prevenção, minimização, triagem e reciclagem 
0 % 100 % 

043 
Gestão de resíduos domésticos: tratamento 

mecânico e biológico e tratamento térmico 
0 % 100 % 

044 
Gestão de resíduos perigosos, industriais ou 

comerciais 
0 % 100 % 

045 
Promoção da utilização de materiais reciclados como 

matérias-primas 
0 % 100 % 
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046 
Reabilitação de instalações industriais e terrenos 

contaminados 
0 % 100 % 

047 
Apoio a processos de produção ecológicos e a 

medidas de eficiência dos recursos nas PME 
40 % 40 % 

048 
Medidas relativas à qualidade do ar e à redução do 

ruído 
40 % 100 % 

049 
Proteção, restauração e utilização sustentável dos 

sítios da rede Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Proteção da natureza e da biodiversidade, 

infraestrutura verde 
40 % 100 % 

 

Alteração 

OBJETIVO POLÍTICO 2: UMA EUROPA MAIS VERDE E HIPOCARBÓNICA, 

ENCORAJANDO UMA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA LIMPA E EQUITATIVA, OS 

INVESTIMENTOS VERDES E AZUIS, A ECONOMIA CIRCULAR, A ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 

024 
Eficiência energética e projetos de demonstração nas 

PME e medidas de apoio 
100 % 40 % 

025 

Renovação do parque habitacional existente visando 

a eficiência energética, projetos de demonstração e 

medidas de apoio 

100 % 40 % 

026 

Renovação de infraestruturas públicas visando a 

eficiência energética, projetos de demonstração e 

medidas de apoio 

100 % 40 % 

027 

Apoio a empresas que fornecem serviços que 

contribuem para a economia hipocarbónica e para a 

resiliência às alterações climáticas 

100 % 40 % 

028 Energias renováveis: eólica 100 % 40 % 

029 Energias renováveis: solar 100 % 40 % 

030 Energias renováveis: biomassa 100 % 40 % 

031 Energias renováveis: marinha 100 % 40 % 

032 
Outras energias renováveis (incluindo a energia 

geotérmica) 
100 % 40 % 

033 

Sistemas de distribuição de energia inteligentes de 

média e baixa tensão (incluindo as redes inteligentes 

e sistemas de TIC) e respetivo armazenamento 

100 % 40 % 

034 
Cogeração de elevada eficiência, aquecimento e 

arrefecimento urbano 
100 % 40 % 

035 Medidas de adaptação às alterações climáticas e 

prevenção e gestão de riscos associados ao clima: 
100 % 100 % 
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inundações (incluindo ações de sensibilização, 

proteção civil e sistemas e infraestruturas de gestão 

de catástrofes) 

036 

Medidas de adaptação às alterações climáticas e 

prevenção e gestão de riscos associados ao clima: 

incêndios (incluindo ações de sensibilização, 

proteção civil e sistemas e infraestruturas de gestão 

de catástrofes) 

100 % 100 % 

037 

Medidas de adaptação às alterações climáticas e 

prevenção e gestão de riscos associados ao clima: 

outros riscos, como tempestades e seca (incluindo 

ações de sensibilização, proteção civil e sistemas e 

infraestruturas de gestão de catástrofes) 

100 % 100 % 

038 

Prevenção e gestão de riscos naturais não 

relacionados com o clima (por exemplo, sismos) e de 

riscos ligados à atividade humana (por exemplo, 

acidentes tecnológicos), incluindo ações de 

sensibilização, proteção civil e sistemas e 

infraestruturas de gestão de catástrofes 

0 % 100 % 

039 

Abastecimento de água para consumo humano 

(extração, tratamento, infraestruturas de 

armazenamento e distribuição, medidas de eficiência 

e fornecimento de água potável) 

0 % 100 % 

040 

Gestão de água e conservação de recursos hídricos 

(incluindo gestão de bacias hidrográficas, medidas 

específicas de adaptação às alterações climáticas, 

reutilização e redução de fugas) 

40 % 100 % 

041 Recolha e tratamento de águas residuais 0 % 100 % 

042 
Gestão de resíduos domésticos: medidas de 

prevenção, minimização, triagem e reciclagem 
0 % 100 % 

X 
Contribuição para a autossuficiência em matérias-

primas da UE 
0 % 100 % 

X 
Contribuição das matérias recicladas na procura de 

matérias-primas 
0 % 100 % 

044 
Gestão de resíduos perigosos, industriais ou 

comerciais 
0 % 100 % 

045 
Promoção da utilização de materiais reciclados como 

matérias-primas 
0 % 100 % 

046 
Reabilitação de instalações industriais e terrenos 

contaminados 
0 % 100 % 

047 
Apoio a processos de produção ecológicos e a 

medidas de eficiência dos recursos nas PME 
40 % 40 % 

048 Medidas relativas à qualidade do ar e à redução do 40 % 100 % 
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ruído 

049 
Proteção, restauração e utilização sustentável dos 

sítios da rede Natura 2000 
40% 100% 

050 
Proteção da natureza e da biodiversidade, 

infraestrutura verde 
40% 100% 

Or. en 

 

Alteração  54 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

 Anexo I – quadro 1 – título intercalar 2 – linha 27 

 

 

Texto da Comissão 

 

077 Infraestruturas para combustíveis alternativos 100% 40% 

 

Alteração 

 

077 
Infraestruturas para carregamento 

de veículos de emissões zero 
100% 40% 

Or. en 

 

Alteração  55 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – quadro 1 – título intercalar 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão 

 

Alteração 

Aplicação e execução efetivas da política 

ambiental da UE 

Existem mecanismos de 

acompanhamento para garantir a 

conformidade com a política ambiental, 
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nomeadamente: 

 1. Disposições e suficiente capacidade 

administrativa para garantir a verificação 

da conformidade das operações apoiadas 

pelos fundos com a política ambiental da 

UE, em especial a Estratégia da UE sobre 

a biodiversidade até 2020, a Diretiva 

2011/92/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho (AIA), a Diretiva 2001/42/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho 

(AAE), a Diretiva 92/43/CEE do 

Conselho e a Diretiva 2009/147/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho. 

 2. Disposições para a formação e a 

divulgação de informações aos 

funcionários envolvidos na execução dos 

fundos no que respeita à política 

ambiental da UE. 

 3. Disposições, nos termos dos quadros 

institucionais e jurídicos dos 

Estados-Membros, para a participação 

das organizações da sociedade civil que 

atuem no domínio da proteção e 

restauração do ambiente durante a 

preparação e execução dos programas. 

Or. en 

Alteração  56 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Anexo III – quadro 1 – título intercalar 4-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão 

 

Alteração 

Existem mecanismos eficazes para 

promover a igualdade de género, 

nomeadamente: 

1. Disposições, nos termos dos quadros 

institucionais e jurídicos dos 

Estados-Membros, para a participação 

dos organismos responsáveis por questões 

de igualdade de género durante a 
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preparação e execução dos programas. 

 2. Disposições para a formação e a 

divulgação de informações aos 

funcionários envolvidos na execução dos 

fundos no que respeita à igualdade de 

género, à integração da perspetiva de 

género e à orçamentação sensível ao 

género. 

Or. en 

Alteração  57 

Davor Škrlec 

 

Proposta de regulamento 

Anexo IV – quadro 1 – título intercalar 2 – linha 1 

 

 

Texto da Comissão 

    

2. Uma Europa 

mais verde e 

hipocarbónica, 

encorajando uma 

transição 

energética limpa 

e equitativa, os 

investimentos 

verdes e azuis, a 

economia 

circular, a 

adaptação às 

alterações 

climáticas e a 

prevenção e 

gestão de riscos 

FEDER e Fundo 

de Coesão: 2.1 

Promoção de 

medidas de 

eficiência 

energética 

Quadro 

estratégico 

destinado a apoiar 

a renovação do 

parque 

habitacional e não 

habitacional 

visando a 

eficiência 

energética 

1. Foi adotada 

uma estratégia 

nacional a longo 

prazo para apoiar 

a renovação do 

parque nacional 

de edifícios 

residenciais e não 

residenciais, em 

conformidade 

com os requisitos 

da Diretiva 

2010/31/UE 

relativa ao 

desempenho 

energético dos 

edifícios, que: 

 a. inclui objetivos 

intermédios 

indicativos para 

2030 e 2040 e 

metas para 2050; 

 b. fornece um 

plano indicativo 

dos recursos 

orçamentais para 
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apoiar a execução 

da estratégia; 

 c. define 

mecanismos 

eficazes para 

promover os 

investimentos na 

renovação de 

edifícios.  

 2. Medidas de 

melhoria da 

eficiência 

energética para 

alcançar as 

economias de 

energia exigidas. 

Alteração 

2. Uma Europa 

mais verde e livre 

de carbono, 

encorajando uma 

transição 

energética limpa 

e equitativa, os 

investimentos 

verdes e azuis, a 

economia 

circular, a 

adaptação às 

alterações 

climáticas e a 

prevenção e 

gestão de riscos 

FEDER e Fundo 

de Coesão: 2.1 

Promoção de 

uma 

infraestrutura 

verde no 

ambiente 

urbano e 

redução da 

poluição 

atmosférica, 

sonora, 

luminosa, das 

águas e dos 

solos 

Promoção eficaz 

da infraestrutura 

verde e da 

qualidade do ar 

no ambiente 

urbano 

1. Foi adotada 

uma estratégia 

nacional a longo 

prazo para apoiar 

a renovação do 

parque nacional 

de edifícios 

residenciais e não 

residenciais, em 

conformidade 

com os requisitos 

da Diretiva 

2010/31/UE 

relativa ao 

desempenho 

energético dos 

edifícios, que: 

 a. inclui objetivos 

intermédios 

indicativos para 

2030 e 2040 e 

metas para 2050; 

 b. fornece um 

plano indicativo 

dos recursos 

orçamentais para 

apoiar a execução 

da estratégia; 

 c. define 

mecanismos 

eficazes para 



 

AM\1162477PT.docx 43/43 PE627.600v02-00 

 PT 

promover os 

investimentos na 

renovação de 

edifícios.  

 2. Medidas de 

melhoria da 

eficiência 

energética para 

alcançar as 

economias de 

energia exigidas. 

 Existem planos 

de qualidade do 

ar, em 

conformidade 

com o artigo 23.º 

da Diretiva 

2008/50/CE, que 

incluem medidas 

adequadas para 

dar resposta a 

situações de 

ultrapassagem 

dos valores-limite 

previstos nos 

anexos XI e XIV 

da referida 

diretiva. 

Or. en 

 


