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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A política de coesão é o principal mecanismo de investimento para promover as prioridades da 
União, tal como estão consagradas na estratégia Europa 2020. Dado que a proteção do ambiente 
e o desenvolvimento sustentável constituem uma parte importante das referidas prioridades, a 
política de coesão europeia é também o meio mais adequado para apoiar a transição para uma 
economia competitiva de baixo teor de carbono e o investimento em medidas de atenuação e 
adaptação em matéria de alterações climáticas, bem como de proteção do ambiente e da 
biodiversidade e de desenvolvimento urbano sustentável.

A Comissão apresentou um conjunto de propostas legislativas para o novo quadro da política de 
coesão, do qual a presente proposta é parte integrante, que introduz alterações com o objetivo de 
melhorar o impacto da política no que respeita à realização das prioridades europeias. O pacote 
legislativo define uma lista de objetivos temáticos, em conformidade com a estratégia Europa 
2020, e uma série de disposições comuns a todos os fundos estruturais, a fim de simplificar a sua 
gestão e melhorar a eficácia.

A presente proposta inclui disposições específicas para o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), que tem por objetivo a redução das disparidades entre as diferentes regiões 
da União.  A proposta define, para cada objetivo temático, uma lista de prioridades de 
investimento para as quais o fundo é utilizado e, em particular, estabelece a seguinte 
concentração temática: 
- nas regiões mais desenvolvidas ou em fase de transição, cujo produto interno bruto seja 

igual ou superior a 75% da média europeia, pelo menos 80 % dos recursos são atribuídos à 
eficiência energética e às energias renováveis, à investigação e inovação e ao apoio às PME, 
dos quais, no mínimo, 20 % destinam-se à eficiência energética e energias renováveis;

- para ter em conta a maior diversidade em termos de necessidades de desenvolvimento nas 
regiões menos desenvolvidas cujo produto interno bruto seja inferior a 75% da média 
europeia, as referidas percentagens são reduzidas, respetivamente, para 50% e 6%.

Além disso, 5% dos recursos do FEDER destinam-se ao desenvolvimento urbano sustentável.

A proposta define também indicadores comuns em termos de resultados concretos, bem como 
de evolução, tendo em conta o objetivo final do financiamento, a fim de obter uma melhor 
orientação para os resultados.

O relator concorda e apoia a proposta da Comissão e, em simultâneo, sugere algumas 
modificações, para melhorar a eficácia dos investimentos apoiados pelo FEDER 
relativamente à consecução das prioridades ambientais da União.

Antes de mais, a escolha da Comissão de introduzir uma concentração temática no FEDER 
suscita inteira aprovação. No entanto, é insuficiente atribuir 6% dos recursos à transição das 
regiões menos desenvolvidas para uma economia de baixo teor de carbono em todos os 
setores, pois são precisamente as referidas regiões que necessitam de um maior investimento 
para reduzirem as emissões. Propõe-se, portanto, aumentar a percentagem para 10%.

Em simultâneo, a proteção do ambiente e a promoção da eficiência dos recursos não devem 
ser excluídas da concentração temática. Em particular, a proteção e o restabelecimento da 
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biodiversidade e dos serviços ecossistémicos constituem um desafio essencial para o futuro do 
ambiente e, em conjunto com as medidas em matéria de alterações climáticas, devem 
transformar-se num tema horizontal subjacente a todas as políticas de desenvolvimento 
sustentável. Deve recordar-se que embora a biodiversidade seja fundamental para a qualidade 
da vida humana, bem como para a sobrevivência das espécies, os objetivos para 2010 a esse 
respeito ainda não foram alcançados. Por estes motivos, são introduzidas algumas alterações 
que incluem o objetivo temático de proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 
entre as prioridades do FEDER, em conformidade com a estrutura de concentração temática 
(80% nas regiões mais desenvolvidas e em transição e 50% nas regiões menos 
desenvolvidas).

Por fim, deve ser dada uma especial atenção aos indicadores comuns do FEDER, os quais 
devem ser definidos de forma clara para que se possa medir objetivamente os resultados em 
matéria de prioridades ambientais. Em primeiro lugar, no que respeita à prevenção e gestão 
dos riscos relacionados com as alterações climáticas, considera-se que a ênfase não deve ser 
colocada exclusivamente em medidas de proteção civil, mas que deve ser dada uma maior 
atenção ao aumento da capacidade de prevenção e resistência dos ecossistemas. Naturalmente, 
é também importante prever indicadores específicos para a natureza e a biodiversidade, por 
exemplo, no que respeita à conservação dos habitats marinhos e costeiros, ao
desenvolvimento de infraestruturas verdes e à criação de novos espaços verdes urbanos.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No âmbito do desenvolvimento urbano 
sustentável, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas e 
definir um procedimento para estabelecer a 
lista das cidades abrangidas por estas ações 
e determinar a dotação financeira para as 
mesmas.

(7) No âmbito do desenvolvimento urbano 
sustentável integral, considera-se 
necessário apoiar ações integradas para 
enfrentar os desafios económicos, 
ambientais, climáticos e sociais que afetam 
as zonas urbanas, adaptar as cidades aos 
desafios das alterações climáticas e definir 
um procedimento para estabelecer a lista 
das cidades abrangidas por estas ações e 
determinar a dotação financeira para as 
mesmas.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) De modo a identificar ou testar novas 
soluções para os problemas relacionados 
com o desenvolvimento urbano sustentável 
relevantes para a União, o FEDER deve 
apoiar ações inovadoras neste domínio.

(9) De modo a identificar ou testar novas 
soluções para os problemas relacionados 
com o desenvolvimento urbano sustentável 
integral relevantes para a União, o FEDER 
deve apoiar ações inovadoras neste 
domínio.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 
coesão económica, social e territorial, 
através da correção dos principais 
desequilíbrios regionais e do apoio ao 
desenvolvimento e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio e das regiões menos 
desenvolvidas.

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 
coesão económica, social e territorial, 
através da correção dos principais 
desequilíbrios regionais e do apoio ao 
desenvolvimento sustentável e ajustamento 
estrutural das economias regionais,
incluindo a reconversão das regiões 
industriais em declínio e das regiões menos 
desenvolvidas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o investimento na prestação das 
infraestruturas necessárias para prestar 
serviços básicos aos cidadãos, nas áreas da 
energia, do ambiente, dos transportes e das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC);

b) o investimento na prestação das 
infraestruturas necessárias para prestar 
serviços básicos aos cidadãos, nas áreas da 
energia, do ambiente, do turismo e dos 
transportes sustentáveis, e das tecnologias 
da informação e da comunicação (TIC);
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o investimento em infraestruturas sociais 
e educativas;

c) o investimento em infraestruturas 
sociais, desportivas e educativas;

Justificação

O desporto constitui, por um lado, um instrumento importante para a melhoria da saúde 
pública dos cidadãos europeus e, por outro lado, uma competência europeia desde a entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa. Neste sentido, importa estender o âmbito de aplicação do 
apoio do FEDER a este domínio essencial.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea (iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) o apoio a organismos públicos de 
investigação e inovação e investimento em 
tecnologia e investigação aplicada em 
empresas;

(iii) o apoio a organismos públicos ou 
privados que realizem atividades de 
investigação e inovação e investimento em 
tecnologia e investigação aplicada em 
empresas;

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea (iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) os investimentos na promoção do 
turismo sustentável e na conservação do 
património cultural;

Alteração 8
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nas regiões mais desenvolvidas, o 
FEDER não prestará apoio ao 
investimento nas infra estruturas 
necessárias para prestar serviços básicos 
aos cidadãos, nas áreas do ambiente, 
transportes e tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC).

Suprimido

Justificação

Para qualquer tipo de região, não cabe às autoridades europeias mas sim às autoridades 
nacionais e/ou regionais definir se os serviços básicos nas áreas da energia, do ambiente, dos 
transportes e das TIC poderão ser melhorados através do apoio do FEDER. Determinadas 
regiões, até entre as mais desenvolvidas, carecem de infraestruturas no domínio da água.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC];

(i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3, n.º 4 e n.º 6, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

Justificação

A proteção do ambiente e a eficiência dos recursos devem ser incluídas entre os objetivos 
temáticos nos quais se concentram os financiamentos do FEDER, tanto nas regiões mais 
desenvolvidas ou em transição, como nas menos desenvolvidas.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (ii)
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Texto da Comissão Alteração

(ii) pelo menos 20% do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

(ii) pelo menos 25% do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Justificação

A Europa não está a caminho de alcançar o seu objetivo de poupança energética até 2020, e 
tanto o Parlamento como o Conselho declararam que este tinha de ser atingido – o que 
implica um acréscimo do esforço financeiro. É a altura ideal para criar «empregos verdes» 
benéficos para todos, para maximizar oportunidades económicas em cada região, reduzir as 
faturas dos consumidores e melhorar a segurança energética.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) pelo menos 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC];

(i) pelo menos 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3, n.º 4 e n.º 6, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea (ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) pelo menos 6% do total dos recursos do 
FEDER a nível nacional são atribuídos ao 
objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

(ii) pelo menos 15% do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Justificação

A Europa não está a caminho de alcançar o seu objetivo de poupança energética até 2020, e 
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tanto o Parlamento como o Conselho declararam que este tinha de ser atingido – o que 
implica um acréscimo do esforço financeiro. É a altura ideal para criar «empregos verdes» 
benéficos para todos, para maximizar oportunidades económicas em cada região, reduzir as 
faturas dos consumidores e melhorar a segurança energética.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção do investimento em I&I das 
empresas, desenvolvimento de produtos e 
serviços, transferência de tecnologia, 
inovação social e aplicações de interesse 
público, estimulação da procura, redes, 
clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;

b) Promoção do investimento em I&I das 
empresas, desenvolvimento de produtos e 
serviços, incluindo no setor do turismo,
transferência de tecnologia, inovação social 
e aplicações de interesse público, 
estimulação da procura, redes, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 –n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção da produção e distribuição de 
fontes renováveis de energia;

a) Promoção da produção e distribuição 
sustentáveis e economicamente eficientes
de fontes renováveis de energia;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 –n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção da produção e distribuição de 
fontes renováveis de energia;

a) Promoção da produção e distribuição de 
fontes renováveis de energia e de baixo 
teor de carbono;
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Justificação

Atendendo aos desafios climáticos e ambientais colocados, é indispensável autorizar as 
autoridades nacionais e regionais a apoiar o desenvolvimento de redes de distribuição quer 
de energias renováveis quer de energias com baixo teor de carbono com vista a, por exemplo, 
possibilitar o aumento da quantidade de postos de carregamento para automóveis elétricos 
disponíveis no terreno e, por conseguinte, desenvolver a eletromobilidade, até aqui 
bloqueada pela ausência de postos de carregamento.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para as zonas urbanas.

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono - incluindo a mobilidade 
sustentável e transportes públicos limpos -
para todos os tipos de território, em 
especial as zonas urbanas.

Justificação

Atendendo aos desafios climáticos e ambientais colocados, importa desenvolver a 
eletromobilidade e uma rede de transportes públicos limpos.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Promoção do turismo sustentável;

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção de investimentos para abordar 
riscos específicos, assegurar a capacidade 
de resistência às catástrofes e desenvolver 

b) Promoção de investimentos para abordar 
riscos específicos, assegurar a capacidade 
de resistência às catástrofes e desenvolver 
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sistemas de gestão de catástrofes. sistemas de gestão de catástrofes, 
incluindo a restabelecimento dos 
ecossistemas fluviais, costeiros e de 
montanha.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Proteger o ambiente e a eficiência dos 
recursos:

6. Proteger o ambiente, a biodiversidade e 
os ecossistemas, e promover a eficiência 
energética:

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 5 –n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor dos 
resíduos para satisfazer os requisitos do 
acervo em matéria de ambiente;

a) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor dos 
resíduos para reduzir a eliminação dos 
mesmos;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor da 
água para satisfazer os requisitos do 
acervo em matéria de ambiente;

b) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor da 
água para reduzir as fugas e melhorar o 
fornecimento e a qualidade da água, bem 
como garantir a eficiência da sua 
utilização;

Justificação

Em média, um litro de água em quatro é desperdiçado nas canalizações em resultado do 
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estado geralmente obsoleto das infraestruturas. A taxa de desperdício chega a atingir 40% 
nalgumas regiões. Além das questões relativas à qualidade da água, importa criar condições 
para uma utilização sustentável e responsável dos recursos hídricos através da redução das 
fugas.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural;

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património natural e cultural, tanto
material como imaterial;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção da biodiversidade, proteção 
dos solos e promoção de sistemas de 
serviços ecológicos, incluindo a rede 
NATURA 2000, e infraestruturas verdes;

d) Promoção da biodiversidade, 
restabelecimento dos ecossistemas,
proteção dos solos e promoção de sistemas 
de serviços ecológicos, incluindo a rede 
NATURA 2000, e infraestruturas verdes;

Justificação

A prioridade de investimento no domínio do ambiente não pode restringir-se à proteção da 
biodiversidade, mas sim procurar de forma ativa o restabelecimento dos ecossistemas que 
constituem a sua base.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Promoção do turismo sustentável;
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade urbana 
sustentável;

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes públicos locais integrados e 
intermodais, bem como ecológicos e com 
baixo teor de carbono e promoção da 
mobilidade urbana não motorizada 
sustentável;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 –n.º 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o 
desenvolvimento nacional, regional e local, 
para a redução das desigualdades de saúde 
e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária;

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais e desportivas que contribuam para 
o desenvolvimento nacional, regional e 
local, para a redução das desigualdades de 
saúde e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária;

Justificação

O desporto constitui, por um lado, um instrumento importante para a melhoria da saúde 
pública dos cidadãos europeus e, por outro lado, uma competência europeia desde a entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa. Neste sentido, importa incluir o desporto entre os 
investimentos prioritários do FEDER.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. Preservação da atividade económica 
nos centros urbanos.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um indicador específico será introduzido 
nos domínios da educação e da formação.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A lista deve conter um número máximo de 
300 cidades, com um número máximo de 
20 por Estado-Membro. As cidades serão 
selecionadas com base nos seguintes 
critérios:

A lista deve conter um número máximo de 
300 cidades, com um número máximo de 
20 por Estado-Membro. Este número 
incluirá também cidades de pequena e 
média dimensão. As cidades serão 
selecionadas com base nos seguintes 
critérios:

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para proceder à seleção, os 
Estados-Membros deverão exigir às 
cidades a inclusão de uma estratégia 
integral nos projetos concretos que tenha 
em consideração o valor acrescentado dos 
recursos naturais e históricos e o 
respetivo impacto na produção e no 
emprego.
A reabilitação dos conjuntos de cidades 
históricas com vista à adaptação às 
iniciativas emblemáticas da Europa 2020, 
a acessibilidade, as TIC, a energia e as 
necessidades das pessoas portadoras de 
deficiência serão levados em conta na 
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seleção das cidades.

A requalificação de cidades e casas na 
sequência de catástrofes será igualmente 
levada em conta como critério de seleção.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo 1 – quadro – título 1 – linha 21 – 'Transportes urbanos'

Texto da Comissão

Transportes 
urbanos

Viagens de 
passageiros

Aumento das viagens de passageiros nos serviços 
de transportes urbanos beneficiários

Alteração

Transportes 
públicos locais

Viagens de 
passageiros

Aumento das viagens de passageiros nos serviços 
de transportes públicos beneficiários

percentagem Alteração na percentagem modal da mobilidade 
urbana

Justificação

No domínio dos transportes, os indicadores comuns devem ter em conta todas as melhorias 
nos transportes públicos alcançadas graças ao Fundo.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo – quadro – linha 24 - 'Resíduos sólidos' - coluna 3

Texto da Comissão Alteração

Capacidade adicional de reciclagem de 
resíduos

Capacidade adicional de reciclagem e de 
reutilização de resíduos

Justificação

A Diretiva 2008/98 relativa aos resíduos estabelece uma hierarquia de resíduos com cinco 
níveis, na qual a reutilização é prioritária em relação à reciclagem. Por conseguinte, o 
indicador deve ter em conta ambas as opções de gestão dos resíduos.
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo – quadro – linha 24-A (nova) – 'Resíduos sólidos'

Texto da Comissão

Alteração

Quilogramas per 
capita 

Resíduos domésticos por pessoa

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo – quadro – linha 28 – 'Prevenção e gestão de riscos'

Texto da Comissão

Prevenção e gestão de 
riscos

Pessoas População que beneficia de medidas de 
proteção contra inundações

Alteração

Prevenção e gestão de 
riscos

Pessoas População que beneficia de medidas de 
proteção contra inundações

Hectares Superfície com uma capacidade acrescida em 
matéria de prevenção e atenuação dos efeitos 
das inundações

Justificação

Os indicadores no domínio da prevenção e gestão de riscos não devem limitar-se a ter em 
conta a população que beneficiou das medidas de proteção contra as inundações, mas devem 
também incluir a extensão de território com capacidade reforçada de prevenção do risco. O 
que deverá ser alcançado através de uma abordagem ecossistémica.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo – quadro – linha 29 – 'Prevenção e gestão de riscos'

Texto da Comissão
Pessoas População que beneficia de proteção contra 

incêndios florestais e outras medidas de 
proteção
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Alteração

Pessoas População que beneficia de proteção contra 
incêndios florestais e outras medidas de 
proteção

Hectares Superfície com uma capacidade acrescida de 
prevenção e combate a incêndios 

Justificação

Como para as inundações, os indicadores no domínio da prevenção e gestão de riscos não 
devem limitar-se a ter em conta a população que beneficiou das medidas de proteção contra 
os incêndios florestais, mas deve também incluir o território com capacidade reforçada de 
prevenção do risco.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo – quadro – linha 29-A (nova) – 'Prevenção e gestão de riscos'

Texto da Comissão

Alteração

Pessoas População que beneficia de medidas de atenuação 
das consequências de períodos de seca ou de escassez 
de água

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo – quadro – linha 32 – 'Natureza e biodiversidade'

Texto da Comissão

Natureza e biodiversidade Hectares Superfície dos habitats em melhor estado de 
conservação

Alteração

Natureza e biodiversidade Hectares Superfície dos habitats marinhos e terrestres 
em melhor estado de conservação

km Quilometragem total da costa abrangida por 
intervenções de prevenção e redução do 
fenómeno da erosão costeira pelo recurso a 
uma abordagem ecossistémica

Hectares Novas infraestruturas verdes
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Justificação

Os indicadores comuns em matéria de natureza e biodiversidade devem ter em conta os 
habitats marinhos e terrestres e a prevenção da erosão da costa. Além disso, as 
infraestruturas verdes podem desempenhar um papel importante na proteção da natureza e 
da biodiversidade.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo – quadro – linha 44-A (nova) – 'Eficiência energética'

Texto da Comissão

Alteração

kWh/PIB Intensidade energética

Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo – quadro – linha 52-A (nova) – 'Desenvolvimento urbano'

Texto da Comissão

Alteração

m² Novos espaços verdes em áreas urbanas

Justificação

O desenvolvimento urbano sustentável passa necessariamente pelo aumento da quantidade e 
da extensão dos espaços verdes nas áreas urbanas, que, por isso, devem ser explicitamente 
tidos em consideração através de um indicador.
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