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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O maior desafio para a União e para o mundo é a pobreza, que constitui uma violação dos 
direitos humanos, uma vez que priva as pessoas do acesso a todos os outros direitos e 
respetivo gozo. 

Reconhecendo o efeito negativo da pobreza, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável afirma que «a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, 
incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o 
desenvolvimento sustentável» e designa o objetivo de «erradicar a pobreza em todas as suas 
formas» enquanto primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS).

Para além da pobreza, a União Europeia enfrenta sérios desafios em matéria de segregação, 
exclusão social e discriminação, que continuarão a agravar-se se não agirmos rapidamente, 
quer através das nossas políticas da União e dos Estados-Membros, quer dos nossos 
programas de financiamento.

A fim de erradicar eficazmente a pobreza e combater a exclusão social e a segregação, é 
necessário proceder a uma abordagem integrada e à programação e execução de programas 
plurifundos; é, por conseguinte, vital salvaguardar a compatibilidade e complementaridade do 
FEDER e do Fundo de Coesão com o FSE + (com todas as suas componentes fundidas), mas 
também com outros fundos, como o FEADER, o programa Erasmus, etc. Temos de garantir 
que as respetivas regras sejam simples, flexíveis, não conduzam a custos administrativos 
elevados e sejam coordenadas.

Por outro lado, embora muitas vezes de forma inconsciente e involuntária, os nossos 
programas e fundos nacionais e da União são discriminatórios, uma vez que não têm em conta 
os desafios e as realidades das pessoas que vivem na União. É, por conseguinte, essencial que 
os investimentos em infraestruturas (nomeadamente no que respeita ao acesso à água, ao 
saneamento e à eletricidade), as transformações económicas, as transições no setor da energia, 
os investimentos na conetividade digital e nos transportes, o desenvolvimento urbano e rural, 
as medidas de prevenção dos riscos climáticos, atinjam todas as pessoas que vivem na União 
e nas respetivas microrregiões e zonas rurais desfavorecidas.

Se conferirmos a devida importância aos valores consagrados nos nossos Tratados e se 
pretendermos honrar os nossos compromissos comuns no âmbito da União e alcançar os 
ODS, não podemos permitir a existência de um orçamento da União que não garanta a 
não-discriminação e a igualdade de oportunidades.

Se o FEDER e o Fundo de Coesão forem bem concebidos e se as autoridades dos 
Estados-Membros combaterem a corrupção, podem mudar a nossa grave realidade atual 
europeia, contribuir para a realização das potencialidades de todos os nossos cidadãos e 
residentes e apoiar a integração a longo prazo das pessoas que encontraram na nossa União 
Europeia um novo lar.

Por conseguinte, o principal objetivo da relatora foi alterar o texto da presente proposta de 
molde garantir que os futuros projetos – quer os financiados por um único fundo específico, 
quer os plurifundos – sejam tão inclusivos e não discriminatórios quanto possível e permitam 
melhores perspetivas para todos na União, tornando a nossa sociedade sustentável.
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ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 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 
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.

(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 
artigo174.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 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 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 

(5) Os princípios horizontais, tal como 
definidos no artigo 3.º do Tratado da União 
Europeia (TUE), com particular 
incidência no combate à exclusão social e 
à discriminação, e no artigo 10.º do TFUE, 
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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 
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.

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 e 
respeitando plenamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia
e a Convenção Europeia para a Proteção 
dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais. Os Estados-Membros 
devem igualmente cumprir as obrigações 
estabelecidas na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, nomeadamente a obrigação 
de garantir a acessibilidade definida no
artigo 9.º da Convenção e de acordo com o 
direito da União que harmoniza os 
requisitos de acessibilidade aplicáveis aos 
produtos e serviços. A acessibilidade das 
pessoas com deficiência deve ser 
garantida em todos os projetos de 
infraestruturas financiados pelo FEDER 
e pelo Fundo de Coesão, exceto em casos 
devidamente justificados. Os 
Estados-Membros e a Comissão deverão 
procurar erradicar a pobreza, eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres e integrar a 
perspetiva de género, bem como combater 
a discriminação, respeitando o artigo 21.º 
da Carta, que proíbe a discriminação com 
base em quaisquer motivos, tais como
sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, 
características genéticas, língua, religião 
ou convicções, opiniões políticas ou de 
outra natureza, pertença a uma minoria 
nacional, riqueza, nascimento, 
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 
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 
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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 3

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O FEDER e o Fundo de Coesão 
devem contribuir para honrar o 
compromisso da União e dos seus 
Estados-Membros de alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Num mundo cada vez mais 
interligado e tendo em conta a dinâmica em 
termos de demografia e migração, torna-se 
evidente que a política de migração da 
União exige uma abordagem comum que 
se apoie nas sinergias e 
complementaridades dos diferentes 
instrumentos de financiamento. A fim de 
assegurar um apoio coerente, forte e 
consistente tendente a promover a 
solidariedade e a partilha de
responsabilidades entre os 
Estados-Membros na gestão da migração, o 
FEDER deve prestar apoio para facilitar a 
integração a longo prazo dos migrantes.

(8) Num mundo cada vez mais 
interligado e tendo em conta a dinâmica em 
termos de demografia e migração, torna-se 
evidente que a política de migração da 
União exige uma abordagem comum que 
se apoie nas sinergias e 
complementaridades dos diferentes 
instrumentos de financiamento, como o 
FSE+, o FEDER e o FAM. A fim de 
assegurar um apoio coerente, forte e 
consistente tendente a promover a 
solidariedade e os esforços visando uma
partilha equitativa das responsabilidades 
entre os Estados-Membros na gestão da 
migração, o FEDER deve prestar apoio 
para facilitar a integração e inclusão a 
longo prazo dos nacionais de países 
terceiros.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de apoiar os esforços dos 
Estados-Membros e das regiões para fazer 
face aos novos desafios e garantir um 
elevado nível de segurança dos seus 
cidadãos, bem como a prevenção da 
radicalização, baseando-se 
simultaneamente em sinergias e 
complementaridades com outras políticas 
da União, os investimentos realizados no 
quadro do FEDER devem contribuir para a 
segurança nas áreas em que é necessário 
garantir a segurança dos espaços públicos e 
das infraestruturas críticas, como os 
transportes e a energia.

(9) O FEDER deve ser utilizado para 
prevenir a marginalização e erradicar a 
segregação, apoiando deste modo os 
esforços dos Estados-Membros e das 
regiões para garantir um elevado nível de 
coesão, integração e inclusão nas 
sociedades. Os investimentos realizados no 
quadro do FEDER devem igualmente
contribuir para a segurança nas áreas em 
que é necessário garantir a segurança dos 
espaços públicos e das infraestruturas 
críticas, como os transportes e a energia.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A fim de erradicar eficazmente a 
pobreza e combater a exclusão social e a 
segregação, é necessário proceder a uma 
abordagem integrada e à programação e 
execução de programas plurifundos; por 
conseguinte, a compatibilidade e 
complementaridade do FEDER e do 
Fundo de Coesão com o FSE + e o 
FEADER são vitais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 10
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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 e para promover a mobilidade 
urbana multimodal limpa e sustentável, 
incluindo interligações entre os meios 
urbano e rural.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

(25) No âmbito do desenvolvimento 
urbano sustentável, considera-se necessário 
apoiar o desenvolvimento territorial 
integrado de forma a enfrentar mais 
eficazmente os desafios económicos, 
ambientais, climáticos, demográficos, 
sociais e geográficos 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
e ligações para as regiões insulares 
remotas. 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. O FEDER e o Fundo de 
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Coesão devem igualmente abordar os 
desafios específicos com que se defrontam 
as zonas rurais, como o declínio e o 
envelhecimento da população, um 
mercado de trabalho fraco, um acesso 
limitado à educação e à formação, a falta 
de serviços de saúde e de serviços sociais, 
o afastamento, o isolamento e o risco de 
pobreza e de exclusão social.

Alteração 9

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 inteligente, 
promovendo uma transformação 
económica inclusiva, inovadora e 
inteligente» (opção 1):

Alteração 10

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 para todos, 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»):

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(v) promovendo a gestão sustentável da (v) proporcionando um acesso 
universal a água e saneamento e 
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água, promovendo a gestão sustentável da água,

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

c) «Uma Europa mais conectada, 
fomentando a mobilidade e a conectividade 
regional em matéria de TIC» («opção 3»):

c) «Uma Europa mais conectada para 
todos, fomentando a mobilidade e a 
conectividade regional em matéria de TIC» 
(«opção 3»):

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) reforçando a conectividade digital, (i) reforçando a conectividade digital,
com especial incidência nas 
microrregiões, zonas rurais e regiões 
insulares remotas mais desfavorecidas,

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) desenvolvendo uma mobilidade 
nacional, regional e local sustentável, 
resiliente às alterações climáticas, 
inteligente e intermodal, incluindo 
melhorando o acesso à RTE-T e a 
mobilidade transfronteiras,

(iii) desenvolvendo uma mobilidade 
nacional, regional e local sustentável, 
resiliente às alterações climáticas, 
inteligente e intermodal, que abarque 
todas as regiões, incluindo as 
desfavorecidas e as com cidades 
pequenas, e as zonas rurais, assim como
melhorando o acesso à RTE-T e a 
mobilidade transfronteiras,
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) promovendo interligações entre os 
meios urbano e rural, nomeadamente 
uma mobilidade eficaz e sustentável entre 
as zonas urbanas e rurais;

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

d) «Uma Europa mais social que 
aplica o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais» («opção 4»):

d) «Uma Europa não discriminatória, 
inclusiva e mais social que aplica o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e elimina a 
pobreza e a exclusão social » («opção 4»):

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 e o caráter 
inclusivo dos mercados de trabalho e do 
acesso a empregos de qualidade, através do 
desenvolvimento da inovação social e das 
infraestruturas,

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) melhorando o acesso a serviços 
inclusivos e de qualidade na educação, na 

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

formação e na aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas, em particular nas zonas 
rurais,

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 inclusão
socioeconómica de comunidades 
marginalizadas, tais como os ciganos e 
outros grupos desfavorecidos, através de 
medidas integradas, incluindo habitação e 
serviços sociais,

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) aumentado a integração e inclusão 
socioeconómica dos nacionais de países 
terceiros, através de medidas integradas, 
incluindo habitação e serviços sociais,

Alteração 21

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) garantindo a igualdade de acesso 
aos cuidados de saúde de elevada 
qualidade através do desenvolvimento de 
infraestruturas, incluindo cuidados de 
saúde primários, com particular incidência 
nas zonas rurais e nos grupos sociais 
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desfavorecidos, como os ciganos;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) promovendo o desenvolvimento 
social, económico e ambiental integrado, o 
património cultural e a segurança nas 
zonas urbanas,

(i) promovendo o desenvolvimento 
social, económico e ambiental integrado e 
inclusivo, o património cultural e as 
infraestruturas sociais nas zonas urbanas,

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 e inclusivo, o património cultural 
e as infraestruturas sociais, incluindo para 
zonas rurais, costeiras e insulares remotas
também através do desenvolvimento local 
de base comunitária.

Alteração 24

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, 
com especial incidência nos grupos 
sociais desfavorecidos, marginalizados e 
segregados;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER pode apoiar o 
desenvolvimento territorial integrado no 
âmbito de programas ao abrigo de ambos 
os objetivos referidos no artigo 4.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC], em conformidade com o título III, 
capítulo II, do referido regulamento [novo 
RDC].

1. O FEDER pode apoiar o 
desenvolvimento territorial integrado no 
âmbito de programas ao abrigo de ambos 
os objetivos referidos no artigo 4.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC], em conformidade com o título III, 
capítulo II, do referido regulamento [novo 
RDC]. O desenvolvimento territorial 
integrado não se deve limitar às zonas 
urbanas, devendo igualmente incluir 
áreas metropolitanas, zonas urbano-
rurais, sub-regionais ou transfronteiriças, 
assim como as comunidades rurais 
isoladas.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER deve apoiar o 
desenvolvimento territorial integrado com 
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.

1. O FEDER deve apoiar o 
desenvolvimento territorial integrado com 
base em estratégias territoriais, em 
conformidade com o artigo [23.º] do 
Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC], centrado, designadamente, 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.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Uma Europa mais inteligente, 
promovendo uma transformação 
económica inovadora e inteligente

(1) Uma Europa mais inteligente, 
promovendo uma transformação 
económica inclusiva, inovadora e 
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inteligente

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) 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 de riscos

(2) Uma Europa mais verde e 
hipocarbónica para todos, 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 de riscos

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Uma Europa mais conectada, 
fomentando a mobilidade e a conectividade 
regional em matéria de TIC

(3) Uma Europa mais conectada para 
todos, fomentando a mobilidade e a 
conectividade regional em matéria de TIC

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 2 – RCO 65

Texto da Comissão Alteração

RCO 65 - Capacidade das habitações 
renovadas - outras

RCO 65 - Capacidade das habitações 
renovadas - comunidades ciganas

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 2 – RCO 65-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Capacidade das habitações renovadas -
outras 

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 2 – RCO 69 

Texto da Comissão Alteração

Capacidade das infraestruturas de cuidados 
de saúde apoiadas 

Capacidade das infraestruturas de cuidados 
de saúde apoiadas - comunidades ciganas

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 2 – RCO 69-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Capacidade das infraestruturas de 
cuidados de saúde apoiadas - outras

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 2 – RCO 70 

Texto da Comissão Alteração

Capacidade das infraestruturas sociais 
apoiadas (exceto habitação)

Capacidade das infraestruturas sociais 
apoiadas (exceto habitação) - comunidades 
ciganas

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 2 – RCO 70-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Capacidade das infraestruturas sociais 
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apoiadas (exceto habitação) - outras

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 3 – RCR 68 

Texto da Comissão Alteração

Ocupação das habitações renovadas -
outras

Ocupação das habitações renovadas -
comunidades ciganas

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 3 – RCR 68-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Ocupação das habitações renovadas -
outras

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 3 – RCR 72 

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com acesso a serviços de cuidados 
de saúde melhorados  

Pessoas com acesso a serviços de cuidados 
de saúde melhorados - comunidades
ciganas

Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 3 – RCR 72-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com acesso a serviços de 
cuidados de saúde melhorados - outras
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 3 – RCR 73

Texto da Comissão Alteração

Número anual de pessoas que utilizam 
instalações de cuidados de saúde apoiadas 

Número anual de pessoas que utilizam 
instalações de cuidados de saúde apoiadas -
comunidades ciganas

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 3 – RCR 73-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Número anual de pessoas que utilizam 
instalações de cuidados de saúde apoiadas 
- outras

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 3 – RCR 74 

Texto da Comissão Alteração

Número anual de pessoas que utilizam 
instalações de assistência social apoiadas 

Número anual de pessoas que utilizam 
instalações de assistência social apoiadas -
comunidades ciganas

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro 1 – coluna 3 – RCR 74-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Número anual de pessoas que utilizam 
instalações de assistência social apoiadas 
- outras
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