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Alteração 6
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

1. O artigo 174.º do Tratado determina que 
a União desenvolverá e prosseguirá a sua 
ação no sentido de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial. O Fundo de 
Coesão deve, pois, contribuir 
financeiramente para os projetos 
relacionados com o ambiente e as redes 
transeuropeias de transportes, no domínio 
das infraestruturas de transportes.

1. O artigo 174.º do Tratado determina que 
a União desenvolverá e prosseguirá a sua 
ação no sentido de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial. O Fundo de 
Coesão deve, pois, contribuir 
financeiramente para os projetos 
relacionados com o ambiente e as redes 
transeuropeias de transportes, no domínio 
das infraestruturas de transportes e nos 
domínios relacionados com o 
desenvolvimento sustentável que resultem 
em benefícios ambientais claros, como a 
eficiência energética e as energias 
renováveis.

Or. en

Alteração 7
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os objetivos da eficiência energética 
podem ser alcançados de forma mais 
eficaz com o envolvimento do maior 
número de partes possível, sejam elas 
públicas ou privadas, e com a geração de 
efeitos multiplicadores, a criação de 
empregos e a contribuição para um 
crescimento mais ecológico, em 
consonância com o objetivo de uma 
Europa competitiva e sustentável.

Or. en
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Alteração 8
Ioan Enciu

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 sustentável que 
apresentem benefícios para o ambiente;

a) aos investimentos no ambiente, 
incluindo em domínios relacionados com o 
desenvolvimento sustentável que 
apresentem benefícios para o ambiente e 
que contribuam para a redução das 
emissões de CO2;

Or. en

Alteração 9
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) o aumento da eficiência energética 
no setor da habitação, a construção de 
habitações sociais e o alojamento para os 
menos favorecidos;

Or. ro

Alteração 10
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) à assistência técnica para 
desenvolver o reforço da capacidade no 
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domínio da gestão urbana.

Or. en

Alteração 11
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) à habitação, exclusivamente para 
promover a eficiência energética e a 
utilização das energias renováveis.

Or. en

Alteração 12
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

c) a habitação. Suprimido

Or. en

Alteração 13
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) à assistência técnica para concretizar 
os objetivos da estratégia «Europa 2020» 
e as «especialidades» inteligentes.
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Or. en

Alteração 14
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) a afetação de mais de 20% dos 
fundos disponíveis a projetos rodoviários,

Or. en

Alteração 15
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

c) a habitação. Suprimido

Or. en

Alteração 16
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

c) a habitação. c) a habitação, salvo a habitação social e o 
alojamento para os menos favorecidos;

Or. ro
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Alteração 17
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 distribuição 
de fontes de energia renováveis e de 
tecnologias da informação.

Or. en

Alteração 18
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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;

Or. en

Alteração 19
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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;

Or. en
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Alteração 20
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 
privadas.

Or. en

Alteração 21
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) ao aumento da eficiência energética 
no setor da construção, nomeadamente no 
setor da habitação;

Or. ro

Alteração 22
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – 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 de eficiência energética para 
as zonas urbanas, que ajudarão as cidades 
a adaptar-se aos desafios das alterações 
climáticas.
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Or. en

Alteração 23
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – 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 baseadas na 
eficiência energética e nas energias 
renováveis para as zonas urbanas;

Or. en

Alteração 24
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Alteração 25
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Alteração 26
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(iii) proteção e reposição da 
biodiversidade, incluindo através de 
infraestruturas verdes e da rede 
Natura 2000;

Or. en

Alteração 27
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 redução da 
poluição do ar e medidas visando a 
proteção e preservação do património 
histórico e cultural.

Or. en
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Alteração 28
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) desenvolvimento e apoio à 
prestação de serviços ambientais que 
promovam a melhoria do desempenho 
ambiental e a eficiência na utilização dos 
recursos nas PME e no setor público;

Or. en

Alteração 29
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, graças:

d) Promoção de transportes intermodais e 
sustentáveis e da mobilidade, dando 
especial atenção à eliminação dos 
estrangulamentos e à conclusão dos elos 
em falta das ligações transfronteiriças de
infraestruturas de transportes intermodais 
e sustentáveis, graças

Or. en

Alteração 30
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e)
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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 do reforço da capacidade 
institucional, da capacidade de inovação e 
da eficiência das administrações e dos 
serviços públicos implicados na execução 
do Fundo de Coesão.

Or. en

Alteração 31
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1
Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Ambiente

Resíduos sólidos Toneladas Capacidade adicional de reciclagem de resíduos
Abastecimento de 

água
Pessoas População adicional servida pelas melhorias de 

abastecimento de água
m3 Cálculo da redução das fugas na rede de 

abastecimento de água
Tratamento das 
águas residuais

Equivalente 
de população

População adicional servida pelas melhorias do 
sistema de tratamento de águas residuais

Prevenção e 
gestão de riscos

Pessoas População que beneficia de medidas de proteção 
contra inundações

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

Reabilitação dos 
solos

Hectares Superfície total de solos reabilitados

Impermeabilização 
dos solos

Hectares Alterações nos solos objeto de impermeabilização 
devido ao desenvolvimento

Natureza e 
biodiversidade

Hectares Superfície dos habitats em melhor estado de 
conservação
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Energia e 
alterações 
climáticas
Energias 

renováveis
MW Capacidade suplementar de produção de energia 

renovável
Eficiência 
energética

Agregados Número de agregados familiares com consumo de 
energia melhorado

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

Utilizadores Número adicional de utilizadores ligados a redes 
inteligentes

Redução das 
emissões de gases 

com efeito de 
estufa

Toneladas de 
equivalente 

CO2

Diminuição estimada dos gases com efeito de estufa 
em equivalentes de CO2

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total da nova linha férrea

km Quilometragem total de linhas reconstruídas ou 
modernizadas

Estradas km Quilometragem total das estradas construídas de 
novo

km Quilometragem total de estradas reconstruídas ou 
modernizadas

Transportes 
urbanos

Viagens de 
passageiros

Aumento das viagens de passageiros nos serviços de 
transportes urbanos beneficiários

Vias navegáveis 
interiores

Toneladas-km Aumento da carga transportada em vias navegáveis 
interiores melhoradas
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Alteração

UNIDADE NOME
Ambiente

Resíduos sólidos Toneladas Capacidade adicional de reciclagem de resíduos
Abastecimento de 

água
Pessoas População adicional servida pelas melhorias de 

abastecimento de água
m3 Cálculo da redução das fugas na rede de 

abastecimento de água
Tratamento das 
águas residuais

Equivalente 
de população

População adicional servida pelas melhorias do 
sistema de tratamento de águas residuais

Serviços 
ambientais

Número Número de PME e de autoridades públicas que 
beneficiam de serviços ambientais

Prevenção e 
gestão de riscos

Pessoas População que beneficia de medidas de proteção 
contra inundações

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

Reabilitação dos 
solos

Hectares Superfície total de solos reabilitados

Impermeabilização 
dos solos

Hectares Alterações nos solos objeto de impermeabilização 
devido ao desenvolvimento

Natureza e 
biodiversidade

Hectares Superfície dos habitats em melhor estado de 
conservação

Energia e 
alterações 
climáticas
Energias 

renováveis
MW Capacidade suplementar de produção de energia 

renovável
% Quota de fontes de energia renováveis no consumo 

final de energia
Eficiência 
energética

Agregados Número de agregados familiares com consumo de 
energia melhorado

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

Toneladas de 
equivalente-

petróleo

Consumo bruto de energia por setor

Utilizadores Número adicional de utilizadores ligados a redes 
inteligentes

Redução das 
emissões de gases 

com efeito de 
estufa

Toneladas de 
equivalente 

CO2

Diminuição estimada dos gases com efeito de estufa 
em equivalentes de CO2

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total da nova linha férrea
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km Quilometragem total de linhas reconstruídas ou 
modernizadas

Estradas km Quilometragem total das estradas construídas de 
novo

km Quilometragem total de estradas reconstruídas ou 
modernizadas

Transportes 
urbanos

Viagens de 
passageiros

Aumento das viagens de passageiros nos serviços de 
transportes urbanos beneficiários

Vias navegáveis 
interiores

Toneladas-
km

Aumento da carga transportada em vias navegáveis 
interiores melhoradas

Or. en


