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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A política de coesão constitui um elemento essencial do desenvolvimento europeu e 
desempenha um papel decisivo na execução dos objetivos da estratégia Europa 2020. A 
presente proposta faz parte de um pacote legislativo mais vasto apresentado pela Comissão, 
que introduz alterações importantes à forma como a política de coesão é concebida e 
executada, de modo a maximizar o seu impacto na consecução das prioridades europeias. O 
novo quadro regulamentar pretende introduzir um conjunto comum de regras básicas que 
regem todos os instrumentos estruturais. Define igualmente uma lista de objetivos temáticos 
em conformidade com a estratégia Europa 2020 e estabelece as disposições relativas às 
condições e à análise de desempenho, bem como os mecanismos de acompanhamento, de 
elaboração de relatórios e de avaliação, de gestão e de controlo.

Neste contexto, a proposta estabelece as disposições específicas que regem o Fundo de 
Coesão, um instrumento estrutural que ajuda os Estados-Membros com um Rendimento 
Nacional Bruto (RNB) por habitante inferior a 90% da média da UE-27 a investir nas redes de 
transporte e no ambiente.

O Regulamento determina o âmbito de intervenção do Fundo de Coesão: de acordo com a 
proposta da Comissão, no domínio do ambiente, o Fundo de Coesão promoverá a transição 
para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores, apoiará o investimento nas 
adaptações às alterações climáticas e prevenção dos riscos, nos setores da água e dos resíduos, 
e no domínio do ambiente urbano. O investimento no domínio energético é igualmente 
elegível, desde que apresente benefício ambientais claros, como a promoção da eficiência 
energética e da utilização de energias renováveis. No domínio dos transportes, o Fundo de 
Coesão contribuirá para os investimentos na rede de transportes transeuropeia, bem como nos 
sistemas de transportes de baixo teor de carbono e nos transportes urbanos sustentáveis.

A relatora congratula-se com o novo quadro regulamentar proposto pela Comissão e com a 
proposta de disposições específicas que regem o Fundo de Coesão. No entanto, a relatora 
considera que a política de coesão, enquanto instrumento fundamental para o 
desenvolvimento sustentável da União Europeia, deve ser vista de uma perspetiva global que 
tenha em consideração simultaneamente a proteção do ambiente, a adoção de uma política 
integrada no domínio da energia, a criação de postos de trabalho, o desenvolvimento de 
transportes sustentáveis e de "cidades inteligentes" que assegurem uma elevada qualidade de 
vida aos seus cidadãos. Deve ser dado maior destaque às condições de acesso aos Fundos 
Estruturais e os fundos devem ser geridos de forma totalmente transparente, assegurando que 
os montantes despendidos pelos Estados-Membros e pelas regiões sob supervisão da União 
Europeia sejam efetivamente de qualidade.

Para tal, a relatora gostaria de introduzir uma série de alterações com vista à melhoria da 
proposta específica relativa ao Fundo de Coesão.

Em primeiro lugar, é essencial abordar o desenvolvimento urbano sustentável de uma 
perspetiva integrada: a construção de "cidades inteligentes" representa a supressão definitiva 
de problemas relacionados com a eficiência energética e a produção, a acessibilidade, as 
zonas verdes, a integração social e a adaptação dos espaços ocupados pelo Homem aos 
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requisitos de sustentabilidade. Assim, foram introduzidas diversas alterações com vista a uma 
melhor orientação do Fundo de Coesão para a dimensão urbana integrada.

Por outro lado, o reforço da capacidade e a assistência técnica são fundamentais para que o 
Fundo de Coesão tenha consequências positivas e duradouras, promovendo a eficiência e a 
transparência das administrações públicas e dos intervenientes privados envolvidos na gestão 
do fundo. A União deve promover a boa governação e a especialização inteligente através da 
execução da sua política de coesão.

Além disso, o Fundo de Coesão pode constituir uma boa oportunidade para a promoção de 
uma abordagem da proteção e da reabilitação da biodiversidade e das paisagens baseada nos 
ecossistemas, bem como para a melhoria da interação entre as zonas urbanas e rurais com 
vista à promoção de uma coesão territorial integrante que inclui o habitat urbano e a 
conservação e promoção do património cultural e histórico.

Por fim, os indicadores comuns que medem o grau de concretização das metas do Fundo 
devem ser complementados por indicadores de desenvolvimento sustentável novos e mais 
claros. Tais indicadores devem ter em consideração a criação de postos de trabalho mediante 
o Fundo de Coesão e através de investimento privado equivalente ao apoio público. Devem 
ser igualmente introduzidos novos indicadores para medir explicitamente a introdução e a 
execução de estratégias urbanas que têm como objetivo o desenvolvimento de "cidades 
inteligentes" para o nosso futuro.

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 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para responder às necessidades 
específicas do Fundo de Coesão, e em 
consonância com a estratégia «Europa 
2020», segundo a qual a política de coesão 
deve apoiar a necessidade de se alcançar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, é necessário definir prioridades 
de investimento no âmbito dos objetivos 

(6) Para responder às necessidades 
específicas do Fundo de Coesão, e em 
consonância com a estratégia «Europa 
2020», segundo a qual a política de coesão 
deve apoiar a necessidade de se alcançar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, minimizando, simultaneamente, 
os custos externos para a sociedade 
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temáticos estabelecidos no Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [CPR].

incorridos com as atividades objeto de 
apoio, é necessário definir prioridades de 
investimento no âmbito dos objetivos 
temáticos estabelecidos no Regulamento 
(UE) n.º […]/2012.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(a) aos investimentos no ambiente, 
incluindo domínios relacionados com o 
desenvolvimento e a energia sustentáveis
que apresentem benefícios para o 
ambiente;

(a) aos investimentos no ambiente, 
incluindo domínios relacionados com o 
desenvolvimento sustentável, as energias 
renováveis e a poupança energética, que 
apresentem benefícios para o ambiente;

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(c) à assistência técnica. (c) à assistência técnica e ao reforço de 
capacidades.

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) à assistência técnica para 
concretizar os objetivos da estratégia 
«Europa 2020» e as «especializações» 
inteligentes.



PE487.713v02-00 6/17 AD\906142PT.doc

PT

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

(c) a habitação. Suprimido

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) à promoção da produção e distribuição 
de fontes de energia renováveis;

(i) à promoção da produção e ao 
desenvolvimento da capacidade da 
infraestrutura para a distribuição de 
fontes de energia renováveis e de 
tecnologias da informação;

Justificação

Há que conceder um apoio acrescido ao desenvolvimento da capacidade de distribuição, a 
fim de que esta possa responder às quantidades produzidas e favorecer, desse modo, uma 
maior utilização das energias renováveis.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) à promoção da eficiência energética e 
da utilização das energias renováveis nas 
pequenas e médias empresas;

(ii) à promoção da eficiência energética e 
da utilização das energias renováveis em 
empresas, nomeadamente nas pequenas e 
médias empresas;

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

(iii) ao apoio em prol da eficiência 
energética e da utilização de energias 
renováveis nas infraestruturas públicas;

(iii) ao apoio em prol da eficiência 
energética e da utilização de energias 
renováveis nas infraestruturas públicas e 
privadas;

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) ao apoio em prol da eficiência 
energética e da utilização de energias
renováveis nas infraestruturas públicas;

(iii) ao apoio em prol da eficiência 
energética e da utilização de energias 
renováveis nas infraestruturas públicas e 
no setor da habitação;

Justificação

O apoio à reestruturação das habitações e aos investimentos que visam aumentar a eficiência 
energética no setor da habitação ajudaria as pessoas a efetuarem poupanças energéticas, 
contribuindo, assim, para a consecução dos objetivos da política ambiental da UE e criando 
oportunidades significativas em termos de postos de trabalho ecológicos. Tal afigura-se 
particularmente relevante quando os Estados-Membros enfrentam situações de austeridade e 
não dispõem de recursos financeiros para apoiar tais investimentos.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a) – subalínea iii-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) ao apoio à adaptação dos espaços 
ocupados pelo Homem em zonas urbanas 
e rurais aos requisitos de eficiência 
energética e de utilização de energias 
renováveis;

Alteração 11
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) desenvolvimento de sistemas de 
distribuição inteligente a níveis de baixa 
tensão;

(iv) ao desenvolvimento de sistemas de 
distribuição inteligentes a níveis de baixa e 
média tensão;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) à promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para as zonas urbanas.

(v) à promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono e planos de ação sustentáveis, 
inteligentes e integrados no domínio da 
energia para as zonas urbanas, incluindo a 
promoção da mobilidade urbana 
sustentável, transportes públicos limpos e 
a adoção de medidas relevantes para a 
adaptação às alterações climáticas e a 
atenuação dos seus efeitos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(v-A) ao apoio ao desenvolvimento de 
tecnologia de captura e armazenagem de 
carbono (CCS);

Justificação

A tecnologia de captura e armazenagem de carbono é crucial para reduzir as emissões de 
CO2 das centrais elétricas e instalações industriais que utilizam combustíveis fósseis, mas 
revela-se ainda imatura, pelo que será inicialmente dispendioso desenvolvê-la. Embora os 
fundos de coesão não estejam disponíveis para apoiar a construção de novas centrais 
elétricas que utilizem combustíveis fósseis, independentemente da sua eficiência, deveria ser 
possível utilizá-los para apoiar o desenvolvimento de uma tecnologia cujo único objetivo 
consiste em evitar emissões de CO2 para a atmosfera.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Promoção da adaptação às alterações 
climáticas, prevenção e gestão dos riscos,
graças:

(b) Promoção da adaptação às alterações 
climáticas com base numa abordagem 
ecossistémica, prevenção e gestão dos 
riscos, graças:

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ao investimento especializado de apoio 
para a adaptação às alterações climáticas;

(i) ao investimento especializado de apoio 
para a adaptação às alterações climáticas, 
incluindo a recuperação dos ecossistemas 
fluviais e costeiros com vista à proteção 
contra inundações;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) à promoção de investimentos para 
abordar riscos específicos, assegurar a 
capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes.

(ii) à promoção de investimentos, bem 
como da capacidade técnica e 
institucional, para abordar riscos 
específicos, assegurar a capacidade de 
resistência às catástrofes e desenvolver 
sistemas de gestão de catástrofes.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(c) Proteção do ambiente e promoção da 
eficiência dos recursos através da:

(c) Proteção do ambiente, da 
biodiversidade e dos ecossistemas e 
promoção da eficiência dos recursos 
através da:

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea 1-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) promoção da renovação das 
infraestruturas de abastecimento de água 
para atingir um maior nível de eficiência 
na utilização dos recursos, nomeadamente 
nas cidades históricas, nas quais se 
perdem quantidades de água 
significativas durante a distribuição.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) promoção da inovação no setor da 
água e instalação de novas tecnologias 
com vista ao controlo dos recursos 
hídricos subterrâneos.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) proteção e reposição da 
biodiversidade, incluindo através de 

(iii) proteção e reposição da 
biodiversidade, da qualidade dos solos, de 
paisagens com relevância para o 
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infraestruturas verdes; património cultural, bem como a 
promoção de serviços ecossistémicos,
incluindo através de infraestruturas verdes;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) – subalínea iii-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) promoção de uma interação 
coerente entre zonas urbanas e rurais de 
modo a melhorar a sustentabilidade 
ambiental;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) – subalínea iii-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-B) promoção de estratégias integradas 
de desenvolvimento urbano para cidades 
inteligentes que abordem de uma forma 
holística a eficiência energética, a 
acessibilidade, os espaços verdes, a 
adaptação dos habitats e a integração 
social;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) melhoria do ambiente urbano, 
incluindo a recuperação de zonas 
industriais abandonadas e a redução da 
poluição do ar.

(iv) melhoria do ambiente urbano,
incluindo a recuperação de zonas 
industriais abandonadas, a criação de 
espaços verdes, a redução da poluição do 
ar e a adoção de medidas destinadas à 
proteção e preservação do património 
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histórico e cultural.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) o apoio a um Espaço Único Europeu 
dos Transportes multimodal, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes;

(i) ao apoio a um Espaço Único Europeu 
dos Transportes multimodal, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes, incluindo transportes 
aquáticos sustentáveis;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e de baixo teor de 
carbono, incluindo a promoção da 
mobilidade urbana sustentável;

ii) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes públicos locais integrados e 
intermodais, bem como ecológicos e de 
baixo teor de carbono, incluindo a 
promoção da mobilidade urbana e 
suburbana sustentável;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Melhorar a capacidade institucional e a 
eficácia da administração pública, por 
intermédio do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações e dos serviços públicos
implicados na execução do Fundo de 
Coesão.

(e) Melhorar a capacidade institucional e a 
eficácia da administração pública, por 
intermédio da prestação de assistência 
técnica e da promoção da eficiência das 
administrações e dos serviços públicos com 
vista à execução eficaz e transparente do 
Fundo de Coesão.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo – tabela – linha -1 (nova)

Texto da Comissão

Alteração

Investimento 
Produtivo

Crescimento e 
emprego

Empresas Número de empresas que beneficiam de 
subvenções

EUR Investimento privado equivalente ao apoio público

Equivalentes a 
tempo inteiro

Número de postos de trabalho criados por 
intermédio do financiamento

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo – tabela – coluna 3 – linha 2 

Texto da Comissão Alteração

Capacidade adicional de reciclagem de 
resíduos

Capacidade adicional de reutilização e de
reciclagem de resíduos

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo – tabela – linha 2-B (nova)

Texto da Comissão

Alteração

Pessoas População adicional servida por sistemas públicos 
de triagem e reciclagem de resíduos

Alteração 30
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Proposta de regulamento
Anexo – tabela – linha 9-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

hectares Zona com maior capacidade de prevenção e 
atenuação dos efeitos das inundações e de 
situações meteorológicas extremas

hectares Zona com maior capacidade de prevenção e 
resistência aos incêndios florestais

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo – tabela – linha 12

Texto da Comissão

Natureza e 
biodiversida

de

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

hectares Novas infraestruturas verdes

m2 Novos espaços verdes em áreas urbanas

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo – tabela – linha 14-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

Percentagem Quota de fontes de energia renováveis no consumo 
total de energia
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Justificação

Este indicador é útil para a medição dos progressos registados na via da consecução do 
objetivo de 20 % de eficiência energética até 2020, consagrado na Estratégia UE 2020.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo – tabela – linha 15 

Texto da Comissão

kWh/ano Decréscimo do consumo de energia primária nos 
edifícios públicos

Alteração

kWh/ano Decréscimo do consumo de energia primária nos 
edifícios 

Justificação

O indicador de eficiência energética deve medir o desempenho de todos os edifícios, e não 
apenas o dos edifícios públicos.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo – tabela – linha 15-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

empresas Número de empresas com eficiência energética 
melhorada, incluindo as PME
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo – tabela – linha 18-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

Desenvolvimento 
urbano

Pessoas População que habita em zonas que beneficiam de 
estratégias integradas de desenvolvimento urbano

m2 Novos espaços verdes em áreas urbanas

Pessoas População que habita em zonas que beneficiam de 
um património cultural melhorado e de edifícios 

históricos protegidos
EUR Investimento na dinamização de atividades 

económicas em zonas urbanas

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro – linha 24 – coluna 3

Texto da Comissão Alteração

Aumento das viagens de passageiros nos 
serviços de transportes urbanos 
beneficiários

Aumento das viagens de passageiros nos 
serviços de transportes públicos urbanos e 
suburbanos beneficiários
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votação final

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Minodora Cliveti, 
Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca 
Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Anna Záborská, Andrea 
Zanoni

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) presente(s) 
no momento da votação final

Véronique Mathieu


