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Alteração 39
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas e atenuação 
das alterações climáticas. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
desenvolvimento da região, bem como as 
necessidades específicas das regiões cujo 
PIB per capita em 2007-13 foi inferior a 
75 % da média do PIB da UE-25 no 
período de referência.

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas e atenuação 
das alterações climáticas. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
desenvolvimento da região, bem como as 
necessidades específicas das regiões que 
em 2007-13 foram apoiadas ao abrigo do 
objetivo de «Convergência».

Or. de

<Amend>Alteração <NumAm>40</NumAm>
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas e atenuação 
das alterações climáticas. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas, promoção de 
um crescimento económico inclusivo e 
atenuação das alterações climáticas. O 
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desenvolvimento da região, bem como as 
necessidades específicas das regiões cujo 
PIB per capita em 2007-13 foi inferior a 
75 % da média do PIB da UE-25 no 
período de referência.

nível de concentração deve ter em conta o 
nível de desenvolvimento da região, bem 
como as necessidades específicas das 
regiões cujo PIB per capita em 2007-13 foi 
inferior a 75 % da média do PIB da UE-25 
no período de referência.

Or. ro

<Amend>Alteração <NumAm>41</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

<DocAmend>Proposta de regulamento</DocAmend>
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas e atenuação 
das alterações climáticas. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
desenvolvimento da região, bem como as 
necessidades específicas das regiões cujo 
PIB per capita em 2007-13 foi inferior a 
75 % da média do PIB da UE-25 no 
período de referência.

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas, atenuação 
das alterações climáticas e eficiência dos 
recursos. O nível de concentração deve ter 
em conta o nível de desenvolvimento da 
região, bem como as necessidades 
específicas das regiões cujo PIB per capita
em 2007-13 foi inferior a 75 % da média 
do PIB da UE-25 no período de referência.

Or. <Original>{EN}en</Original>

Alteração 42
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A Entscheidend für die Entwicklung 
einer Region ist ihre 
Innovationsfähigkeit, die wiederum stark 
von Forschung und Entwicklung 
abhängt. Für viele Regionen ist das 
Fehlen exzellenter 
Forschungseinrichtungen, die attraktiv 
sind für internationale 
Spitzenwissenschaftler und für den 
eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs, 
ein gravierendes Entwicklungshindernis. 
Dabei verfügen fast alle Regionen 
Europas über eine erfolgreiche Diaspora 
an Wissenschaftlern an den besten 
Forschungseinrichtungen der Welt, auch 
außerhalb Europas. Es wäre zum Vorteil 
der gesamten Europäischen 
Innovationsunion, wenn diese Talente 
zurückkehren. Der EFRE sollte daher 
alle Anstrengungen der Regionen 
unterstützen, die darauf gerichtet sind, 
solche Forschungseinrichtungen in einem 
innovationsfreundlichen Umfeld 
aufzubauen. Insbesondere wenn 
Regionen sich um Fördermittel aus 
"Horizont 2020" bemühen, indem sie z.B. 
zusammen mit einer bestehenden 
Spitzenforschungseinrichtung an einem 
Wettbewerb zur Gründung von 
exzellenten Forschungsinstituten 
teilnehmen, sollten alle 
Synergiemöglichkeiten mit "Horizont 
2020" genutzt werden. Nur so können die 
neuen Einrichtungen zu 
Gravitationszentren werden, die 
innovative Unternehmen anziehen und 
sich zum Kern von Forschungs- und 
Innovationsclustern entwickeln.

Or. de

Justificação

A fuga de cérebros em alguns Estados-Membros é um desafio para toda a Europa. Estes 
precisam de apoio para criar instituições de investigação atrativas: para a infraestrutura ao 
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abrigo do FEDER, para a garantia da excelência ao abrigo do Horizonte 2020. No relatório 
Matias, o PE propôs um concurso em que participam equipas compostas, respetivamente, por 
uma instituição de excelência existente e uma região emergente. Os seus conceitos científicos 
são financiados em conformidade com o princípio da excelência ao abrigo do Horizonte 
2020. A região investe fundos próprios e do FEDER, que não se encontram sujeitos ao jogo 
da concorrência, na infraestrutura.

Alteração 43
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Em conformidade com a Estratégia 
«Europa 2020», o FEDER deve 
contribuir, juntamente com outros 
fundos, ao abrigo do Quadro Estratégico 
Comum, para a consecução dos objetivos 
estratégicos definidos no «quadro 
europeu para as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos até 2020», 
ajudando a financiar medidas integradas 
que visam assegurar, no mínimo, um 
acesso não discriminatório dos ciganos à 
educação, ao emprego, aos serviços de 
saúde e à habitação.

Or. ro

Alteração <NumAm>44</NumAm>
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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 

(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 
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definir um procedimento para estabelecer a 
lista das cidades abrangidas por estas ações 
e determinar a dotação financeira para as 
mesmas.

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.

Or. <Original>{EN}en</Original>

Alteração 45
Ioan Enciu

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 e inclusivo, 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.

Or. ro

Alteração 46
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Com base na experiência e nas 
vantagens colhidas da integração de 
medidas atinentes ao desenvolvimento 
urbano sustentável nos programas 
operacionais apoiados pelo FEDER 
durante o período de 2007-2013, deve ser 

(8) Com base na experiência e nas 
vantagens colhidas da integração de 
medidas atinentes ao desenvolvimento 
urbano sustentável e inclusivo nos 
programas operacionais apoiados pelo 
FEDER durante o período de 2007-2013, 
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dado um novo passo a nível da União, 
através da criação de uma plataforma de 
desenvolvimento urbano.

deve ser dado um novo passo a nível da 
União, através da criação de uma 
plataforma de desenvolvimento urbano.

Or. ro

Alteração 47
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da proposta da Comissão Europeia 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 
e inclusivo relevantes para a União, o 
FEDER deve apoiar ações inovadoras neste 
domínio.

Or. ro

Alteração <NumAm>48</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo 
Vera</Members>

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.

Or. <Original>{EN}en</Original>
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Alteração <NumAm>49</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo 
Vera</Members>

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Destaca a importância da 
manutenção da atividade económica nos 
centros urbanos.

Or. en

Alteração <NumAm>50</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler</Members>

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 e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio e das regiões menos 
desenvolvidas; considera que os Fundos 
Estruturais devem ser integralmente 
utilizados para apoiar o reforço das 
capacidades na região, através de 
atividades específicas que visem a 
fundação de centros de excelência, a 
modernização das universidades, a 
aquisição de equipamentos científicos, a 
transferência de tecnologias a nível local, 
o apoio à criação de novas empresas e 
empresas derivadas e a interação local 
entre a indústria e os meios académicos; 
considera que estas medidas irão permitir 
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a criação de uma via para a obtenção da 
excelência, levando estas regiões a 
participar de forma plena no programa 
«Horizonte 2020», com base na qualidade 
e na excelência.

Or. en

Alteração 51
Hermann Winkler

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 e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio e das regiões menos 
desenvolvidas, bem como das regiões que 
enfrentam desafios demográficos.

Or. de

Alteração <NumAm>52</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

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

Texto da Comissão Alteração

a) o investimento produtivo que contribui
para criar e manter empregos sustentáveis, 
através de ajudas diretas ao investimento, 
nas pequenas e médias empresas (PME);

a) os investimentos em ativos corpóreos e 
incorpóreos, que contribuem para criar e 
manter empregos sustentáveis, através de 
ajudas diretas ao investimento, nas 
pequenas e médias empresas (PME);



AM\900826PT.doc 11/48 PE488.025v01-00

PT

Or. en

Alteração 53
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

a) o investimento produtivo que contribui 
para criar e manter empregos sustentáveis, 
através de ajudas diretas ao investimento, 
nas pequenas e médias empresas (PME);

a) o investimento produtivo que contribui 
para criar e manter empregos sustentáveis, 
através de ajudas diretas ao investimento, 
em particular nas pequenas e médias 
empresas (PME);

Or. de

Alteração 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) investimentos em medidas para 
melhorar a eficiência energética no setor 
da construção e dos transportes, com 
especial ênfase na eficiência energética 
dos edifícios de habitação;

Or. ro

Alteração 55
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) o investimento em infraestruturas sociais 
e educativas;

c) o investimento em infraestruturas sociais 
e educativas; incidindo sobre as regiões 
menos desenvolvidas e as regiões mais 
vulneráveis do ponto de vista social e 
económico;

Or. ro

Alteração 56
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(i) o investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas de pequena escala;

(i) o investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas;

Or. de

Alteração <NumAm>57</NumAm>
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

(ii) o apoio e os serviços a empresas, em 
especial PME;

(ii) o apoio e os serviços destinados a 
aumentar a inovação nas empresas, em 
especial nas PME, e a atividade comercial 
nos centros urbanos;

Or. en

Alteração 58
Herbert Reul, Norbert Glante
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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 de 
investigação e inovação e investimento em 
tecnologia e investigação aplicada em 
empresas; tal inclui a criação de 
instituições de investigação de excelência 
no âmbito, por exemplo, de um concurso 
pertinente ao abrigo do Horizonte 2020, 
bem como a promoção de todas as 
medidas adequadas a garantir a 
atratividade internacional destas 
instituições, incluindo salários 
competitivos a nível internacional;

Or. de

Justificação

A este respeito, ver também o considerando 5-A (novo). Para atrair investigadores 
internacionais de elevada competência, bem como empresas inovadoras, as regiões devem 
criar condições de base atrativas, nomeadamente, salários competitivos a nível internacional 
dos cientistas, mas também, por exemplo, cursos em inglês, zonas industriais ou serviços 
administrativos em linha modernos. Para este efeito, as regiões deverão poder investir fundos 
do FEDER.

Alteração <NumAm>59</NumAm>
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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;

Or. en
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Alteração 60
Hermann Winkler

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 de investigação e 
inovação e investimento em tecnologia e 
investigação aplicada em empresas;

Or. de

Alteração 61
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(iv) a criação de redes, cooperação e 
intercâmbio de experiências entre regiões, 
cidades e intervenientes sociais, 
económicos e ambientais pertinentes;

(iv) a criação de redes, cooperação e 
intercâmbio de experiências entre regiões, 
cidades e intervenientes sociais, 
económicos, ambientais, científicos e de 
investigação pertinentes;

Or. de

Alteração <NumAm>62</NumAm>
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) o apoio a organismos públicos e 
privados na melhoria dos sistemas de 
saúde.
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Or. en

Alteração <NumAm>63</NumAm>
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

e) A assistência técnica. e) a assistência técnica em todos os níveis 
da administração e dos órgãos de gestão 
que desenvolvam atividades relacionadas 
com a inovação.

Or. en

Alteração <NumAm>64</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

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 
infraestruturas necessárias para prestar 
serviços básicos aos cidadãos, nas áreas do 
ambiente, transportes e tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC).

Nas regiões mais desenvolvidas, o FEDER 
não prestará apoio ao investimento nas 
infraestruturas necessárias para prestar 
serviços básicos aos cidadãos, nas áreas do 
ambiente, transportes e tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), mas 
estará aberto à apresentação de soluções 
inovadoras nos domínios dos serviços 
ecossistémicos, das infraestruturas verdes
e da biodiversidade, de soluções em 
matéria de meios de transporte 
respeitadores do ambiente e de TIC 
ecológicas.

Or. en
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Alteração 65
Hermann Winkler

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 
infraestruturas necessárias para prestar 
serviços básicos aos cidadãos, nas áreas do 
ambiente, transportes e tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC).

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

Or. de

Alteração 66
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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];

Suprimido

Or. de

Alteração <NumAm>67</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)
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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];

Or. en

Alteração 68
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

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].

Suprimido

Or. de

Alteração <NumAm>69</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

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].

Or. en
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Alteração <NumAm>70</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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 60 % 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];

Or. en

Alteração <NumAm>71</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Kent Johansson</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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].

Or. en

Alteração <NumAm>72</NumAm>
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) pelo menos 6 % do total dos recursos (ii) pelo menos 15 % do total dos recursos 
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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].

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].

Or. en

Alteração <NumAm>73</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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 12 % 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].

Or. en

Alteração 74
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação da alínea a), subalínea i), 
nas regiões cujo PIB per capita em 
2007-13 foi inferior a 75 % da média do 
PIB da UE-25 no período de referência, 
mas que são elegíveis para a categoria em 
transição, ou em regiões mais 
desenvolvidas, na aceção do artigo 82.º, 
alíneas b) e c), do Regulamento (UE) n.º 
[ ]/2012 [RDC], no período de 2014-2020, 
pelo menos 60 % do total dos recursos do 
FEDER a nível nacional devem ser 
atribuídos a cada um dos objetivos 

Suprimido
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temáticos definidos no artigo 9.º, n.º 1, 
n.º 3 e n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Or. de

Alteração <NumAm>75</NumAm>
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Reforço da investigação, 
desenvolvimento tecnológico e inovação:

1. Reforço da investigação, 
desenvolvimento tecnológico, inovação e a 
melhoria da formação nos 
estabelecimentos de ensino europeus.

Or. en

Alteração 76
Herbert Reul, Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

a) Fomento da infraestrutura de 
investigação e inovação (I&I), promoção 
da excelência na I&I, promoção de centros 
de competência, nomeadamente os de 
interesse europeu;

a) Fomento da infraestrutura de 
investigação e inovação (I&I), promoção 
da excelência na I&I, promoção de centros 
de competência, nomeadamente os de 
interesse europeu e em caso de existência 
de possibilidades de sinergias com outros 
programas europeus, como, por exemplo, 
com o concurso para a criação de 
institutos de investigação de excelência ao 
abrigo do Horizonte 2020;

Or. de
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Justificação

A este respeito, ver também o considerando 5-A (novo). Vários concursos regionais 
demonstraram que se trata de um instrumento particularmente indicado para destacar a 
excelência. Mas também nas regiões que não se encontram entre os vencedores, estes 
desencadeiam uma melhoria do clima de inovação e, por conseguinte, desenvolvimento 
positivos substanciais.

Alteração <NumAm>77</NumAm>
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

a) Fomento da infraestrutura de 
investigação e inovação (I&I), promoção 
da excelência na I&I, promoção de centros 
de competência, nomeadamente os de 
interesse europeu;

a) Fomento da infraestrutura de 
investigação, inovação (I&I), 
investimentos em tecnologias e nas 
capacidades para a promoção da 
excelência na I&I, promoção de centros de 
competência, nomeadamente os de 
interesse europeu;

Or. en

Alteração <NumAm>78</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 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, transferência de tecnologia, 
inovação eficiente do ponto de vista 
ecológico, inovação social e aplicações de 
interesse público, estimulação da procura, 
redes, clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;
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Or. en

Alteração <NumAm>79</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Kent Johansson</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 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, transferência de tecnologia, 
inovação social e organizacional e 
aplicações de interesse público, 
estimulação da procura, redes, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;

Or. en

Alteração <NumAm>80</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo 
Vera</Members>

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

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio tecnológico e investigação 
aplicada, linhas-piloto, ações avançadas de 
validação de produtos, capacidades 
avançadas de produção e primeira 
produção de tecnologias seminais 
essenciais, bem como difusão de 
tecnologias de interesse geral.

c) Apoio tecnológico e investigação 
aplicada, linhas-piloto, recursos humanos, 
ações avançadas de validação de produtos, 
capacidades avançadas de produção e 
primeira produção de tecnologias seminais 
essenciais, bem como difusão de 
tecnologias de interesse geral.

Or. en

Alteração <NumAm>81</NumAm>
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Apoio ao reforço de capacidades 
tendo em vista a pronta exploração 
económica de novas ideias decorrentes 
dos esforços de investigação e inovação 
(I&I). Estas atividades incluem o apoio 
aos clusters, às parcerias cooperativas 
entre os intervenientes na investigação, 
educação e inovação, designadamente a 
investigação temática da indústria e 
plataformas de inovação, infraestruturas 
de I&I das empresas, promoção da 
criação de serviços de aconselhamento de 
I&I às empresas, também no domínio dos 
serviços, centros de atividades criativas, 
indústrias culturais e criativas e inovação 
social, atividades piloto e de 
demonstração e criação de uma maior 
procura de produtos inovadores, também 
através de concursos públicos, e 
financiamento de projetos através do 
lançamento de concursos públicos no 
domínio da inovação;

Or. en

Alteração 82
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Mobilização das capacidades 
inovadoras das PME, incluindo serviços 
de consultoria adequados e incentivo à 
investigação e desenvolvimento orientados 
para a aplicação e a implementação em 
PME, recorrendo de igual forma tanto a 
inovações de produtos como de processos;
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Or. de

Alteração 83
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, saúde em linha, 
info-inclusão.

c) Desenvolvimento e fomento das 
aplicações TIC na administração pública 
em linha, aprendizagem em linha, saúde 
em linha e info-inclusão.

Or. ro

Alteração <NumAm>84</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Reforço da competitividade das PME: 3. Reforço da competitividade e 
sustentabilidade das PME:

Or. en

Alteração 85
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção do espírito empresarial, 
nomeadamente facilitando a exploração 
económica de ideias novas e incentivando 

a) Promoção do espírito empresarial, 
nomeadamente facilitando a exploração 
económica de ideias novas e incentivando 
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a criação de novas empresas; a criação de novas empresas, bem como 
transferências de exploração; promoção 
de medidas de apoio com vista a 
acompanhar e estabilizar as PME e 
incentivo aos investimentos de 
explorações individuais;

Or. de

Alteração <NumAm>86</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção do espírito empresarial, 
nomeadamente facilitando a exploração 
económica de ideias novas e incentivando 
a criação de novas empresas;

a) Promoção do espírito empresarial, 
nomeadamente facilitando a exploração 
económica de ideias novas e incentivando 
a criação de novas empresas, 
especialmente nos domínios que visam os 
principais desafios da sociedade;

Or. en

Alteração <NumAm>87</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Kent Johansson</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção do espírito empresarial, 
nomeadamente facilitando a exploração 
económica de ideias novas e incentivando 
a criação de novas empresas;

a) Promoção do espírito empresarial nos 
homens e nas mulheres, nomeadamente 
facilitando a exploração económica de 
ideias novas e incentivando a criação de 
novas empresas;

Or. en
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Alteração <NumAm>88</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Desenvolvimento de novos modelos 
empresariais para as PME, tendo 
especialmente em vista a sua 
internacionalização.

b) Desenvolvimento de novos modelos 
empresariais para as PME, nomeadamente 
tendo em vista a criação de empresas 
respeitadoras do ambiente (ecoempresas) 
e a sua internacionalização.

Or. en

Alteração 89
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Desenvolvimento de novos modelos 
empresariais para as PME, tendo 
especialmente em vista a sua 
internacionalização;

b) Desenvolvimento e aplicação de novos 
modelos empresariais para as PME, 
incluindo serviços de consultoria 
adequados, tendo especialmente em vista a 
sua internacionalização; 

Or. de

Alteração <NumAm>90</NumAm>
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 5 – - n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Desenvolvimento de PME em 
domínios emergentes relacionados com os 
desafios europeus e regionais, tais como 
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as indústrias criativas e culturais, novas 
formas de turismo, designadamente o 
turismo cultural, e serviços inovadores 
que reflitam as novas exigências da 
sociedade ou produtos e serviços 
relacionados com o envelhecimento da 
população, a prestação de cuidados de 
saúde, as ecoinovações, a economia 
assente num baixo nível de emissões de 
carbono e a utilização eficiente dos 
recursos, nomeadamente a coordenação 
com os concursos públicos para agilizar a 
adoção pelo mercado de soluções 
inovadoras destinadas a fazer face a esses 
desafios;

Or. en

Alteração <NumAm>91</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – - n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Apoio às atividades de mentoria e 
aconselhamento, especialmente na 
formação e em atividades de organizações 
intermediárias que atuam em diversas 
categorias de PME;

Or. en

Alteração <NumAm>92</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – - n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-B) Promoção da prestação de serviços 
de apoio às empresas, particularmente no 
apoio à ecoinovação, à utilização eficiente 
dos recursos e à gestão do desempenho 
em matéria ambiental;

Or. en

Alteração 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
PME;

b) Aumento da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
PME;

Or. ro

Alteração 94
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
PME;

b) Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
PME e através das mesmas;

Or. de

Alteração 95
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e no setor da habitação;

c) Aumento da eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e no setor da habitação;

Or. ro

Alteração <NumAm>96</NumAm>
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 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 para as zonas urbanas e a 
adaptação destas para a redução das 
emissões de carbono.

Or. en

Alteração <NumAm>97</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias eficientes e 
baseadas nas energias renováveis para as 
zonas urbanas.

Or. en
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Alteração <NumAm>98</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

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

Texto da Comissão Alteração

a) Investimento especializado de apoio 
para a adaptação às alterações climáticas;

a) Investimento especializado de apoio 
para a adaptação às alterações climáticas 
baseada nos ecossistemas;

Or. en

Alteração <NumAm>99</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Proteger o ambiente e a eficiência dos 
recursos;

6. Proteger o ambiente, a biodiversidade, 
os ecossistemas e a eficiência dos recursos;

Or. en

Alteração <NumAm>100</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 6 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Desenvolvimento e apoio à prestação 
de serviços ambientais que promovam a 
ecoinovação e a melhoria do desempenho 
ambiental das PME e dos serviços 
públicos;
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Or. en

Alteração <NumAm>101</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(7) Promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede:

7. Promoção de transportes intermodais 
sustentáveis e da mobilidade colocando, 
simultaneamente, a tónica na eliminação 
dos estrangulamentos e na conclusão das 
ligações de transbordo em falta em
infraestruturas de transportes sustentáveis 
e intermodais:

Or. en

Alteração 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) modernização dos transportes 
urbanos e o aumento da sua eficiência;

Or. ro

Alteração <NumAm>103</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 8 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(8) Promoção do emprego e apoio à 
mobilidade do trabalho:

8. Promoção do emprego e criação 
especialmente de postos de trabalho 
compatíveis com o ambiente e apoio à 
mobilidade do trabalho:

Or. en

Alteração <NumAm>104</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolvimento dos viveiros de 
empresas e do apoio à atividade por conta 
própria e à criação de empresas;

a) Desenvolvimento dos viveiros de 
empresas e do apoio à atividade por conta 
própria e à criação de empresas e 
microempresas;

Or. en

Alteração <NumAm>105</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego.

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego e em centros 
de formação profissional.

Or. en
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Alteração 106
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Apoio à execução a nível local e 
regional dos objetivos das estratégias 
nacionais para a inclusão socioeconómica 
dos ciganos com vista a garantir, no 
mínimo, um acesso não discriminatório à 
educação, ao emprego, aos serviços de 
saúde e à habitação;

Or. ro

Alteração <NumAm>107</NumAm>
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio para empresas sociais. c) Apoio para empresas e organizações de 
economia social.

Or. en

Justificação

O apoio às empresas e organizações de economia social (cooperativas, sociedades mútuas, 
associações e fundações) é essencial para a promoção dos valores dos intervenientes na 
economia social da Europa e para o reconhecimento do seu papel no Mercado Único 
europeu.

Alteração <NumAm>108</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A criação de uma maior sinergia, 
complementaridade e interoperabilidade 
entre os instrumentos do programa 
«Horizonte 2020», em que a excelência e 
a via para a obtenção da excelência são a 
principal força motriz, e os Fundos
Estruturais cujo principal objetivo é o 
reforço das capacidades e a especialização 
inteligente, desde que se criem pontes em 
ambos os sentidos, estabelecendo relações 
entre os dois programas;

Or. en

Alteração <NumAm>109</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágarfo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Fundos Estruturais podem ser 
utilizados para o financiamento da 
aquisição de equipamentos, o 
desenvolvimento dos recursos humanos, a 
criação de clusters nos domínios 
prioritários do «Horizonte 2020» e 
enquanto fonte de pequenas subvenções 
concedidas para a preparação de 
propostas a apresentar ao «Horizonte 
2020»;

Or. en

Alteração <NumAm>110</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler</Members>
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágarfo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos nacionais e regionais podem 
ser utilizados para contribuir para o 
financiamento do CEI, do «Marie Curie» 
ou de projetos de colaboração que 
cumpram os critérios de excelência mas 
não possam ser financiados devido à 
ausência de fundos europeus. O 
«Horizonte 2020» pode conferir um «selo 
de excelência» a projetos com avaliação 
positiva que não tenham, de outra forma, 
conseguido obter financiamento devido a 
limitações orçamentais;

Or. en

Alteração <NumAm>111</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Fundos Estruturais podem ser 
utilizados para financiar ou cofinanciar o 
acompanhamento dos projetos de 
investigação no âmbito do «Horizonte 
2020» (por exemplo, projetos à escala 
piloto e projetos de demonstração).

Or. en

Alteração <NumAm>112</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-E (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Fundos Estruturais podem ser 
utilizados para valorizar os resultados da 
investigação, de forma a incentivar a 
facilidade de acesso ao conhecimento ou 
para simplificar a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos em termos da 
sua utilização direta na economia ou na 
sociedade;

Or. en

Alteração <NumAm>113</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Recomenda que a Comissão analise a 
possibilidade da criação de um fundo 
comum a nível europeu, financiado pelos 
Fundos Estruturais, para promover a 
investigação europeia em regime de 
colaboração;

Or. en

Alteração <NumAm>114</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo 
Vera</Members>

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

Texto da Comissão Alteração

Sublinha a necessidade de dispor de um 
indicador no domínio da educação e da 
formação.



AM\900826PT.doc 37/48 PE488.025v01-00

PT

Or. en

Alteração 115
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento urbano sustentável Desenvolvimento urbano sustentável e 
inclusivo

Or. ro

Alteração 116
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável no âmbito dos 
programas operacionais, através de ações 
integradas em estratégias para enfrentar os 
desafios económicos, ambientais, 
climáticos e sociais que afetam as zonas 
urbanas.

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável e inclusivo no âmbito 
dos programas operacionais, através de 
ações integradas em estratégias para 
enfrentar os desafios económicos, 
ambientais, climáticos e sociais que afetam 
as zonas urbanas.

Or. ro

Alteração 117
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria de cada 2. O Contrato de Parceria de cada 
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Estado-Membro deve estabelecer uma lista 
das cidades onde devem ser implementadas 
ações de desenvolvimento urbano 
sustentável e estabelecer também uma 
dotação anual indicativa nacional para 
estas ações.

Estado-Membro deve estabelecer uma lista 
das cidades onde devem ser implementadas 
ações de desenvolvimento urbano 
sustentável e inclusivo, e estabelecer 
também uma dotação anual indicativa 
nacional para estas ações.

Or. ro

Alteração 118
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 5 % dos recursos do FEDER a 
nível nacional devem ser atribuídos a ações 
integradas de desenvolvimento urbano 
sustentável, geridas pelas cidades no 
âmbito dos investimentos territoriais 
integrados referidos no artigo 99.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Pelo menos 10 % dos recursos do FEDER 
a nível nacional devem ser atribuídos a 
ações integradas de desenvolvimento 
urbano sustentável, geridas pelas cidades 
no âmbito dos investimentos territoriais 
integrados referidos no artigo 99.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Or. ro

Alteração 119
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Europeia Alteração

1. A Comissão deve estabelecer, em 
conformidade com o artigo 51.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
uma plataforma de desenvolvimento 
urbano para promover o reforço das 
capacidades, a criação de redes entre as 
cidades e o intercâmbio de experiências de 
política urbana ao nível da União, nos 
domínios relacionados com as prioridades 

1. A Comissão deve estabelecer, em 
conformidade com o artigo 51.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
uma plataforma de desenvolvimento 
urbano para promover o reforço das 
capacidades, a criação de redes entre as 
cidades e o intercâmbio de experiências de 
política urbana ao nível da União, nos 
domínios relacionados com as prioridades 
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de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável.

de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável e 
inclusivo.

Or. ro

Alteração 120
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma lista das 
cidades participantes na plataforma, com 
base nas listas estabelecidas nos contratos 
de parceria, por intermédio de atos de 
execução. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 14.º, n.º 2.

2. A Comissão adotará, em articulação 
com os Estados-Membros, uma lista dos 
aglomerados urbanos, vilas e cidades 
participantes na plataforma, com base nas 
listas estabelecidas nos contratos de 
parceria, por intermédio de atos de 
execução. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 14.º, n.º 2.

Or. ro

Alteração 122
Silvia-Adriana Ţicău

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 de 
cidades incluirá também cidades de 
pequena e média dimensão. As cidades 
serão selecionadas com base nos seguintes 
critérios:

Or. en
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Alteração 122
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da proposta da Comissão Europeia 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 
1000 cidades, com um número máximo de 
45 por Estado-Membro. As cidades serão 
selecionadas com base nos seguintes 
critérios:

Or. ro

Alteração <NumAm>123</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo 
Vera</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Para proceder à seleção, os 
Estados-Membros têm de exigir às cidades 
a apresentação de uma estratégia integral 
nos projetos concretos que levará em 
consideração o valor acrescentado de 
recursos naturais e históricos e o 
respetivo impacto na produção e no 
emprego.

Or. en

Alteração <NumAm>124</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Patrizia 
Toia</Members>

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 - alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-B) Insta à reabilitação dos conjuntos de 
cidades históricas, tendo em vista a 
adaptação dos locais emblemáticos da 
Europa 2020, sendo a acessibilidade, as 
TIC, a energia e as necessidades das 
pessoas portadoras de deficiência outros 
dos critérios que serão levados em conta 
na seleção das cidades.

Or. en

Alteração <NumAm>125</NumAm>
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Insistiu na necessidade de a inclusão 
da recuperação das cidades e edifícios 
após a ocorrência de catástrofes dever 
também ser levada em conta enquanto 
critério de seleção.

Or. en

Alteração 126
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações inovadoras no domínio do 
desenvolvimento urbano sustentável

Ações inovadoras no domínio do 
desenvolvimento urbano sustentável e 
inclusivo

Or. ro
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Alteração 127
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa da Comissão, o FEDER 
pode apoiar ações inovadoras no domínio 
do desenvolvimento urbano sustentável, 
desde que não ultrapassem 0,2 % do 
financiamento anual total da sua dotação.
Incluem-se estudos e projetos-piloto para 
identificar ou testar novas soluções para 
problemas de desenvolvimento urbano 
sustentável relevantes ao nível da União.

1. Por iniciativa da Comissão, o FEDER 
pode apoiar ações inovadoras no domínio 
do desenvolvimento urbano sustentável e 
inclusivo, desde que não ultrapassem 
0,2 % do financiamento anual total da sua 
dotação. Incluem-se estudos e projetos-
piloto para identificar ou testar novas 
soluções para problemas de 
desenvolvimento urbano sustentável 
relevantes ao nível da União.

Or. ro

Alteração 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 9.º, n.º 3, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado, 
a partir de 1 de janeiro de 2014.

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 9.º, n.º 3, é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos, a
partir de 1 de janeiro de 2014.

A Comissão elabora um relatório relativo 
à delegação de poderes num prazo 
máximo de nove meses antes do termo do 
prazo de cinco anos. A delegação de 
poderes é prorrogada automaticamente 
por períodos com igual duração, salvo se 
o Parlamento Europeu ou o Conselho 
manifestarem a sua oposição a tal 
prorrogação num prazo máximo de três 
meses antes do termo de cada período.
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Or. ro

Alteração <NumAm>129</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Kent Johansson</Members>

Proposta de regulamento
Anexo 1 – título do quadro 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores comuns devem, se for 
considerado pertinente, incluir uma 
perspetiva discriminada por sexo.

Or. en

Alteração <NumAm>130</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Lamberts</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}em nome do Grupo Verts/ALE</AuNomDe>

Proposta de regulamento
Anexo 1

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Investimento 
Produtivo

Empresas Número de empresas que beneficiam de 
subvenções

Empresas Número de empresas que beneficiam de apoio 
financeiro, com exceção de subvenções

Empresas Número de empresas que recebem apoio não 
financeiro

Empresas Número de novas empresas apoiadas

EUR Investimento privado em paralelo ao apoio 
público às PME (subvenções)

EUR Investimento privado em paralelo ao apoio 
público às PME (não subvenções)

Equivalentes 
tempo inteiro

Número de postos de trabalho em PME assistidas

Turismo Visitantes Número de visitantes a atrações beneficiárias de 
apoio
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Infraestrutura 
TIC

Pessoas População abrangida pelo acesso a banda larga de 
30 Mbps, no mínimo

Transportes

Caminhos-de-
ferro

km Quilometragem total das novas linhas férreas

 da qual: RTE-T

km Quilometragem total das linhas reconstruídas ou 
modernizadas
 da qual: RTE-T

Estradas km Quilometragem total das novas estradas

da qual: RTE-T

km Quilometragem total das estradas reconstruídas ou 
modernizadas
 da qual: RTE-T

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

Ambiente

Resíduos sólidos toneladas Capacidade adicional de reciclagem de resíduos

Abastecimento 
de água

Pessoas População adicional servida pelas melhorias de 
abastecimento de água

M3 Redução estimada 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

Impermeabilizaç
ão dos solos

Hectares Alterações nos solos objeto de impermeabilização 
devido ao desenvolvimento

Natureza e 
biodiversidade

Hectares Superfície dos habitats em melhor estado de 
conservação

Investigação & 
Inovação

Pessoas Número de pessoal/investigadores de I&D a 
trabalhar em infraestruturas de investigação novas 
ou recentemente equipadas
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Empresas Número de empresas em cooperação com 
instituições de investigação apoiadas

Equivalentes 
tempo inteiro

Número de postos para pessoal/investigadores de 
I&D criados em instituições apoiadas

EUR Investimento privado paralelo ao apoio público 
prestado à inovação ou a projetos de I&D

Empresas Número de empresas que introduziram novos 
produtos ou produtos significativamente 
melhorados no mercado, graças ao apoio à 
inovação ou a projetos de I&D

Empresas Número de empresas que introduziram novos 
produtos ou produtos significativamente 
melhorados na empresa, graças ao apoio à 
inovação ou a projetos de I&D

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 Redução do consumo de energia primária em 
edifícios públicos

Utilizadores Número adicional de utilizadores de energia 
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 equivalente de CO2

Infraestruturas 
sociais
Acolhimento de 
crianças e 
educação

Pessoas Capacidade de acolhimento de crianças ou das 
infraestruturas de ensino

Saúde Pessoas Capacidade dos serviços de saúde apoiados

Habitação Agregados Número de agregados que beneficiam de 
condições de habitação melhoradas

Património 
cultural

Visitantes Número de visitantes em atrações beneficiárias de 
apoio

Desenvolviment
o urbano

Pessoas População que habita em áreas com estratégias 
integradas de desenvolvimento urbano

Metros quadrados Novos espaços abertos em áreas urbanas

Metros quadrados Novos edifícios públicos ou comerciais em áreas 
urbanas
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Metros quadrados Novas habitações em áreas urbanas

Alteração

UNIDADE NOME

Investimento
Empresas Número de PME que beneficiam de subvenções e tipo 

de atividade apoiada
Empresas Número de PME que beneficiam de apoio financeiro que 

não subvenções e tipo de atividade apoiada
Empresas Número de PME que beneficiam de apoio não financeiro 

e tipo de atividade apoiada
Empresas Número de novas empresas apoiadas

EUR Investimento privado em paralelo ao apoio público às 
PME (subvenções)

EUR Investimento privado em paralelo ao apoio público às 
PME (não subvenções)

Equivalente
s tempo 
inteiro

Número de postos de trabalho em PME assistidas

Turismo Visitantes Número de visitantes a atrações beneficiárias de apoio
Infraestrutura 
TIC

Pessoas População abrangida pelo acesso a banda larga de 30 
Mbps, no mínimo

Transportes

Caminhos-de-
ferro

km Quilometragem total das novas linhas férreas

 da qual: RTE-T
km Quilometragem total das linhas reconstruídas ou 

modernizadas
 da qual: RTE-T

Estradas km Quilometragem total das novas estradas
da qual: RTE-T

km Quilometragem total das estradas reconstruídas ou 
modernizadas
da qual: RTE-T

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

Ambiente

Resíduos sólidos toneladas Capacidade adicional de reciclagem de resíduos
Abastecimento 
de água

Pessoas População adicional servida pelas melhorias de 
abastecimento de água
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M3 Redução estimada 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

Impermeabilizaç
ão dos solos

Hectares Alterações nos solos objeto de impermeabilização 
devido ao desenvolvimento

Natureza e 
biodiversidade

Hectares Superfície dos habitats em melhor estado de conservação

Investigação & 
Inovação

Pessoas Número de pessoal/investigadores de I&D a trabalhar 
em infraestruturas de investigação novas ou 
recentemente equipadas

Empresas Número de empresas, incluindo a percentagem de PME
em cooperação com instituições de investigação 
apoiadas

Equivalente
s tempo 
inteiro

Número de postos para pessoal/investigadores de I&D 
criados em instituições apoiadas

EUR Investimento privado paralelo ao apoio público prestado 
à inovação ou a projetos de I&D

Empresas Número de empresas, incluindo a percentagem de PME,
que introduziram novos produtos ou produtos 
significativamente melhorados no mercado, graças ao 
apoio à inovação ou a projetos de I&D

Empresas Número de empresas que introduziram novos produtos 
ou produtos significativamente melhorados na empresa, 
graças ao apoio à inovação ou a projetos de I&D

Energia e 
alterações 
climáticas
Energias 
renováveis

MW Capacidade suplementar de produção de energia 
renovável

% Percentagem da energia proveniente de fontes 
renováveis no consumo final de energia

Eficiência 
energética

Agregados Número de agregados familiares com consumo de 
energia melhorado

kWh/ano Redução do consumo de energia primária em edifícios 
públicos
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Toneladas 
de 
equivalente 
a petróleo

Consumo bruto de energia por setor

Utilizadores Número adicional de utilizadores de energia 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 
equivalente de CO2

Infraestruturas 
sociais
Acolhimento de 
crianças e 
educação

Pessoas Capacidade de acolhimento de crianças ou das 
infraestruturas de ensino

Saúde Pessoas Capacidade dos serviços de saúde apoiados

Habitação Agregados Número de agregados que beneficiam de condições de 
habitação melhoradas

Património 
cultural

Visitantes Número de visitantes em atrações beneficiárias de apoio

Desenvolviment
o urbano

Pessoas População que habita em áreas com estratégias 
integradas de desenvolvimento urbano

Metros 
quadrados

Novos espaços abertos em áreas urbanas

Metros 
quadrados

Novos edifícios públicos ou comerciais em áreas urbanas

Metros 
quadrados

Novas habitações em áreas urbanas

Or. <Original>{EN}en</Original>


