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Alteração 57
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. O 
FEDER contribui, pois, para reduzir a 
diferença entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e os 
atrasos de desenvolvimento das regiões 
menos favorecidas, designadamente as 
zonas rurais e urbanas, as regiões 
industriais em declínio e as zonas com 
limitações graves e permanentes em termos 
naturais ou demográficos, como por 
exemplo as ilhas, as zonas montanhosas, as 
zonas escassamente povoadas e as regiões 
de fronteira.

1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. O 
FEDER contribui, pois, para reduzir a 
diferença entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e os 
atrasos de desenvolvimento das regiões 
menos favorecidas, designadamente as 
zonas rurais e urbanas, as regiões 
industriais em declínio e as zonas com 
limitações graves e permanentes em termos 
naturais ou demográficos, como por 
exemplo as zonas com disparidades 
intrarregionais graves, ciclos de pobreza, 
tensões entre grupos étnicos; as ilhas, as 
zonas montanhosas, as zonas escassamente 
povoadas e as regiões de fronteira estão 
também a registar atrasos no seu 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 58
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. O 

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. O 



PE491.053v01-00 4/172 AM\903902PT.doc

PT

FEDER contribui, pois, para reduzir a 
diferença entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e os 
atrasos de desenvolvimento das regiões 
menos favorecidas, designadamente as 
zonas rurais e urbanas, as regiões 
industriais em declínio e as zonas com 
limitações graves e permanentes em termos 
naturais ou demográficos, como por 
exemplo as ilhas, as zonas montanhosas, as 
zonas escassamente povoadas e as regiões 
de fronteira.

FEDER contribui, pois, para reduzir a 
diferença entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e os 
atrasos de desenvolvimento das regiões 
menos favorecidas, designadamente as 
zonas rurais e urbanas, as regiões 
industriais em declínio e as zonas com 
limitações graves e permanentes em termos 
naturais ou demográficos, como por 
exemplo as ilhas, as zonas montanhosas, as 
zonas escassamente povoadas, as regiões 
de fronteira e as cidades fronteiriças 
distantes.

Or. es

Justificação

Dada a sua especial singularidade, as cidades fronteiriças distantes também devem ser 
incluídas.

Alteração 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para responder às necessidades 
específicas do FEDER, 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 delimitar, no âmbito de cada 
objetivo temático estabelecido no 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] as 
ações do FEDER que são especificamente 
«prioridades de investimento».

4) Para responder às necessidades 
específicas do FEDER, e em consonância 
com a estratégia «Europa 2020», segundo a 
qual a política de coesão deve apoiar a 
necessidade de se alcançar um 
desenvolvimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, é necessário delimitar, no âmbito 
de cada objetivo temático estabelecido no 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] as 
ações do FEDER que são especificamente 
«prioridades de investimento».

Or. en
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Alteração 60
Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para responder às necessidades 
específicas do FEDER, 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 delimitar, no âmbito de cada 
objetivo temático estabelecido no 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] as 
ações do FEDER que são especificamente 
«prioridades de investimento».

4) Para responder às necessidades 
específicas do FEDER, 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 delimitar, no âmbito de cada 
objetivo temático 

estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC] as ações do FEDER que 
são especificamente
«prioridades de investimento».

«Esta lista de prioridades em matéria de 
investimento não deve ser interpretada 
como um conjunto de regras de 
elegibilidade, mas como domínios em que 
a incidência do apoio deve ser direcionada, 
colocando assim os objetivos do FEDER 
num nível mais específico.»

Or. en

Justificação

Essa alteração seria benéfica em termos de clareza no que diz respeito à elegibilidade das 
ações e despesas que podem ser suportadas pelos Fundos.
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Alteração 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para responder às necessidades 
específicas do FEDER, 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 delimitar, no âmbito de cada 
objetivo temático estabelecido no 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] as 
ações do FEDER que são especificamente 
«prioridades de investimento».

4) Para responder às necessidades 
específicas do FEDER, 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 delimitar, no âmbito de cada 
objetivo temático estabelecido no 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] as 
ações do FEDER que são especificamente 
«prioridades de investimento». Esta lista 
de prioridades em matéria de investimento 
não deve ser interpretada como um 
conjunto de regras de elegibilidade, mas 
como domínios em que a incidência do 
apoio deve ser direcionada, colocando 
assim os objetivos do FEDER num nível 
mais específico.»

Or. en

Alteração 62
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As sinergias entre a política de 
coesão e a política de investigação e 
inovação devem promover a criação de 
clusters tecnológicos e científicos em 
regiões com grandes potencialidades 
nestas áreas e ainda insuficientemente 
exploradas, em particular nas regiões que 
necessitam de convergir económica e 
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socialmente para a média da União 
Europeia, como são o caso das regiões 
ultraperiféricas, periféricas, marítimas, 
insulares, montanhosas ou pouco 
povoadas, devendo o foco ser colocado na 
interligação do ambiental com a ciência e 
tecnologia.

Or. pt

Alteração 63
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto proposto pela 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.

Suprimido

Or. de

Alteração 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto proposto pela 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, mas também nas 
medidas que servem os objetivos clássicos 
do FEDER apresentados no artigo2.º. 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. de

Alteração 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 na inovação, 
nas tecnologias de informação e 
comunicação, nas pequenas e médias 
empresas e na atenuação das alterações 
climáticas. O nível de concentração deve 
ter em conta o nível de desenvolvimento da 
região.
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Or. fr

Justificação

Alinhamento com as alterações ao artigo 4.º.

Alteração 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, atenuação 
das alterações climáticas e na proteção do 
ambiente, designadamente na promoção 
da eficiência dos recursos. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
desenvolvimento da região e a necessidade 
e de atingir as metas da UE 2020 em 
matéria de clima e energia que se 
encontram previstas nos objetivos da 
estratégia «Europa 2020».

Or. en

Alteração 67
László Surján

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 

5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
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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.

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, 
nomeadamente as disparidades 
intrarregionais 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. en

Alteração 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

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, assim como na 
proteção das mulheres afetadas pelas 
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.

Or. en
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Alteração 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 coesão 
económica, social e territorial
assegurando, deste modo, a concentração 
do apoio do FEDER numa série de 
prioridades. A política de coesão contribui 
em grande medida para a realização dos 
objetivos da UE 2020. Tal como o artigo 
176.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia destaca, o FEDER 
tem por objetivo contribuir para a 
correção dos principais desequilíbrios 
regionais da União, levando e conta as 
necessidades de desenvolvimento a nível 
regional e local.

Or. en

Alteração 70
Viktor Uspaskich

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 

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, no 
desenvolvimento urbano e local, pequenas 
e médias empresas e atenuação das 
alterações climáticas. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
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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.

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. en

Alteração 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, 
apoio às empresas, especialmente
pequenas e médias empresas, tecnologias 
da informação e da comunicação 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.

Or. es

Alteração 72
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto proposto pela 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, 
nas empresas, em especial as PME, 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.

Or. de

Alteração 73
Nuno Teixeira

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, 
reforço da competitividade das 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.

Or. pt
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Justificação

O FEDER deve apoiar as ações que visam melhorar a competitividade das empresas 
europeias, podendo assim enfrentar mais fortemente a concorrência internacional e 
proporcionar a criação de mais postos de trabalho a nível regional e local. Importa salientar 
que as grandes empresas representam um papel muito importante na economia, não só pelos 
investimentos realizados, que alavancam as PME, mas também pelos postos de trabalho 
criados e pela dinâmica económica regional criada.

Alteração 74
Richard Seeber

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, alterações 
climáticas e plano de ação para a água. 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. en

Alteração 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

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

(5-A) Na sua Resolução de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu assinalou 
que as políticas de juventude e as políticas 
culturais são fundamentais e estão entre 
as prioridades reconhecidas pelo seu valor 
acrescentado e pela capacidade de chegar 
aos cidadãos. Por conseguinte, convidou a 
União Europeia e os Estados-Membros a 
reconhecerem a crescente importância 
para a economia europeia das indústrias 
culturais e criativas e os seus efeitos nos 
outros setores económicos. Além disso, 
salientou vivamente que todo o potencial 
dessas políticas apenas pode ser 
alcançado se estas estiverem dotadas de 
um financiamento adequado no âmbito da 
política de coesão.

Or. it

Justificação

Em conformidade com o disposto no n.º 102 da Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de 
junho de 2011, intitulada «Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva».

Alteração 76
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(5-A) A capacidade de inovação de uma 
região é decisiva para o seu 
desenvolvimento, que, por sua vez, 
depende muito da investigação e do 
desenvolvimento. Para muitas regiões, a 
falta de instalações de investigação de 
excelência, que atraiam cientistas de topo 
internacionais e a própria evolução 
científica, é um grave obstáculo ao 
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desenvolvimento. Na verdade, quase todas 
as regiões da Europa dispõem de uma 
diáspora de cientistas de sucesso para as 
melhores instalações de investigação do 
mundo, mesmo fora da Europa. Seria 
vantajoso para toda a união de inovações 
europeia, se estes talentos regressassem. 
O FEDER apoiará, por este motivo, todos 
os esforços das regiões no sentido de 
transformar as suas instalações de 
investigação num ambiente propenso à 
inovação. Especialmente se as regiões 
procurarem subsídios do «Horizonte 
2020», por ex. participando com uma 
instalação de investigação de topo já 
existente num concurso para a fundação 
de institutos de investigação de 
excelência, todas as opções de sinergia 
com o «Horizonte 2020» devem ser 
exploradas. Só assim as novas instituições 
podem tornar-se centros gravitacionais, 
atraindo empresas inovadoras e 
desenvolvendo-se como centro de 
aglomerados de investigação e inovação.

Or. de

Justificação

O «Brain Drain» de alguns EM é um desafio para toda a Europa. Estes EM necessitam de 
institutos de investigação atrativos a nível internacional. No relatório Matias, o PE propôs 
um concurso, no qual competiriam equipas de um instituto de topo já existente e de uma 
região emergente. Os seus conceitos científicos seriam financiados segundo o princípio de 
excelência do H2020. A região aplica recursos próprios e do FEDER – não ao abrigo do 
concurso – para a infraestrutura.

Alteração 77
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Sem prejuízo da importância da 
concentração temática, no que se refere à 
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alocação específica, dirigida às regiões 
ultraperiféricas e às regiões escassamente 
povoadas, para compensar os sobrecustos 
estruturais e permanentes a que estas 
regiões estão sujeitas, deve manter-se a 
flexibilidade atual na sua utilização, como 
forma de melhor responder aos objetivos 
da sua criação.

Or. pt

Alteração 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Na sua resolução de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu recordou 
que o turismo é uma nova competência da 
União, na aceção do Tratado de Lisboa, e 
que, como tal, este deverá estar 
igualmente contemplado no próximo 
QFP. Salientou ainda o importante 
contributo do turismo para a economia 
europeia e a necessidade de que uma 
estratégia europeia para o turismo, que 
reforce a competitividade do setor, seja 
devidamente apoiada pelo FEDER.

Or. it

Justificação

Em conformidade com o disposto no n.º 99 da Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de 
junho de 2011, intitulada «Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva».

Alteração 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana
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Proposta de regulamento
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) Tal como sublinhado pelo Tribunal 
de Contas Europeu no seu Relatório 
Especial n.º 6/2011, intitulado «Os 
projetos de turismo cofinanciados pelo 
FEDER foram eficazes?», as intervenções 
no setor do turismo alcançaram os 
objetivos, em termos de desempenho, no 
que respeita ao crescimento e ao emprego, 
resultando no reforço da capacidade de 
acolhimento e na criação ou manutenção 
de empregos.

Or. it

Justificação

O relatório do Tribunal de Contas Europeu nega perentoriamente os boatos sobre a alegada 
ineficiência e ineficácia das intervenções de apoio ao setor do turismo.

Alteração 80
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores para avaliar o 
avanço dos programas antes de os 
Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais. Estes indicadores 
devem ser complementados pelos 
indicadores específicos do programa.

6) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores para avaliar o 
avanço dos programas antes de os 
Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais. Estes indicadores 
devem ser complementados pelos 
indicadores específicos por região e 
específicos do programa.

Or. en
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Alteração 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores para avaliar o 
avanço dos programas antes de os 
Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais. Estes indicadores 
devem ser complementados pelos 
indicadores específicos do programa.

6) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores para avaliar o 
avanço dos programas antes de os 
Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais. Estes indicadores 
devem ser complementados pelos 
indicadores específicos do programa.
Todos os dados devem, sempre que 
possível, ser repartidos por género.

Or. en

Alteração 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores para avaliar o 
avanço dos programas antes de os 
Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais. Estes indicadores 
devem ser complementados pelos 
indicadores específicos do programa.

(6) Deve ser estabelecido, em concertação 
com os Estados-Membros e as regiões, um 
conjunto comum de indicadores para 
avaliar o avanço dos programas antes de os 
Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais. Estes indicadores 
devem ser complementados pelos 
indicadores específicos do programa.

Or. es

Alteração 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto proposto pela 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, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas.

Or. de

Alteração 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos,
culturais, sociais que afetam as zonas 
urbanas e periurbanas e estabelecer, nos 
programas operacionais, as zonas 
urbanas funcionais abrangidas por estas 
ações e determinar a dotação financeira 
para as mesmas.

Or. en

Alteração 85
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto proposto pela 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, 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 selecionar 
as áreas funcionais urbanas e outras 
áreas funcionais abrangidas por estas 
ações e determinar a dotação financeira 
para as mesmas.

Or. de

Justificação

Visto que o desenvolvimento urbano sustentável não se refere exclusivamente às cidades, mas 
é também consumado hoje em dia em maiores categorias territoriais, que podem incluir por 
ex. várias cidades, a cidade e os arredores ou aglomerados regionais, e como a diversidade 
de categorias territoriais nos Estados-Membros é grande, isto deveria refletir-se na definição 
dos territórios relacionados com cidades a desenvolver.

Alteração 86
László Surján

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, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, interculturais, 
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. en
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Alteração 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos, sociais 
e demográficos que afetam as zonas 
urbanas e periurbanas, e definir um 
procedimento para estabelecer a lista 
indicativa das cidades e espaços 
funcionais abrangidos por estas ações e 
determinar a dotação financeira para os 
mesmos.

Or. es

Alteração 88
Manfred Weber

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, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos, 
demográficos e sociais que afetam as 
zonas urbanas e definir um procedimento 
para selecionar as zonas urbanas 
funcionais e outras zonas territoriais
abrangidas por estas ações e determinar a 
dotação financeira para as mesmas.
(Em consonância com a alteração efetuada 
pelo relator relativamente ao artigo 7.º, n.º 
1, Regulamento do FEDER, levando em 
conta uma interpretação mais lata de 
«zonas funcionais».)
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Or. en

Alteração 89
Michael Theurer

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, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos, 
demográficos e sociais que afetam as 
zonas urbanas e definir um procedimento 
para selecionar as zonas urbanas 
funcionais e outras zonas territoriais
abrangidas por estas ações e determinar a 
dotação financeira para as mesmas.

Or. en

Alteração 90
Richard Seeber

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, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos, dos 
recursos hídricos 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. en
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Alteração 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto proposto pela 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 
dado um novo passo a nível da União, 
através da criação de uma plataforma de 
desenvolvimento urbano.

Suprimido

Or. de

Alteração 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

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, a 
Comissão promoverá a criação de redes, a 
cooperação entre autoridades locais e o 
intercâmbio de experiências em matéria 
de política urbana a nível da União nos 
domínios relacionados com as prioridades 
de investimento do FEDER e o
desenvolvimento urbano sustentável.

Or. en
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Alteração 93
Nuno Teixeira

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

(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, devendo
ser reforçado o envolvimento das redes e 
plataformas urbanas já existentes;

Or. pt

Justificação

Em detrimento de serem criadas mais plataformas de desenvolvimento urbano, devem ser 
envolvidas as já existentes criando economias de escala de organização, funcionamento e 
ligação com as instituições europeias.

Alteração 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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
e inclusivo relevantes para a União, o 
FEDER deve apoiar ações inovadoras neste 
domínio, nomeadamente o 
desenvolvimento das zonas periurbanas e 
ações que promovam soluções 
participativas da base para o topo para os 
desafios estruturais, tais como a 
revitalização de bairros urbanos 
desfavorecidos.
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Or. en

Alteração 95
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto proposto pela 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, territorial 
ou regional sustentável relevantes para a 
União, o FEDER deve apoiar ações 
inovadoras neste domínio.

Or. de

Justificação

Visto que o desenvolvimento urbano sustentável não se refere exclusivamente às cidades, mas 
é também consumado hoje em dia em maiores categorias territoriais, que podem incluir por 
ex. várias cidades, a cidade e os arredores ou aglomerados regionais, e como a diversidade 
de categorias territoriais nos Estados-Membros é grande, isto deveria refletir-se na definição 
dos territórios relacionados com cidades a desenvolver.

Alteração 96
Manfred Weber

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 
e outros de natureza territorial relevantes 
para a União, o FEDER deve apoiar ações 
inovadoras neste domínio e em outros 
domínios.

Or. en
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Alteração 97
Michael Theurer

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 
e outros de natureza territorial relevantes 
para a União, o FEDER deve apoiar ações 
inovadoras neste domínio e em outros 
domínios.

Or. en

Alteração 98
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O FEDER deverá abordar os 
problemas de acessibilidade e afastamento 
dos grandes mercados que se verificam em 
algumas zonas com uma densidade 
populacional extremamente baixa, tal como 
referido no Protocolo n.º 6, do Ato de 
Adesão de 1994, relativo a disposições 
especiais aplicáveis ao Objetivo n.º 6, no 
âmbito dos Fundos Estruturais na Finlândia 
e na Suécia. O FEDER deverá igualmente 
abordar as dificuldades especiais sentidas 
por algumas ilhas, zonas montanhosas, 
regiões de fronteira e zonas escassamente 
povoadas, cujo desenvolvimento é 
entravado pela sua situação geográfica, 
com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento sustentável dessas 
regiões.

10) O FEDER deverá abordar os 
problemas de acessibilidade e afastamento 
dos grandes mercados que se verificam em 
algumas zonas com ciclos de pobreza, 
tensões entre grupos étnicos ou com uma 
densidade populacional extremamente 
baixa, tal como referido no Protocolo n.º 6, 
do Ato de Adesão de 1994, relativo a 
disposições especiais aplicáveis ao 
Objetivo n.º 6, no âmbito dos Fundos 
Estruturais na Finlândia e na Suécia. O 
FEDER deverá igualmente abordar as 
dificuldades especiais sentidas por algumas 
ilhas, zonas montanhosas, regiões de 
fronteira e zonas escassamente povoadas, 
cujo desenvolvimento é entravado pela sua 
situação geográfica, com o objetivo de 
apoiar o desenvolvimento sustentável 
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dessas regiões.

Or. en

Alteração 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O FEDER deverá abordar os 
problemas de acessibilidade e afastamento 
dos grandes mercados que se verificam em 
algumas zonas com uma densidade 
populacional extremamente baixa, tal como 
referido no Protocolo n.º 6, do Ato de 
Adesão de 1994, relativo a disposições 
especiais aplicáveis ao Objetivo n.º 6, no 
âmbito dos Fundos Estruturais na Finlândia 
e na Suécia. O FEDER deverá igualmente 
abordar as dificuldades especiais sentidas 
por algumas ilhas, zonas montanhosas, 
regiões de fronteira e zonas escassamente 
povoadas, cujo desenvolvimento é 
entravado pela sua situação geográfica, 
com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento sustentável dessas 
regiões.

(10) O FEDER deverá abordar os 
problemas de acessibilidade e afastamento 
dos grandes mercados que se verificam em 
algumas zonas com uma densidade 
populacional extremamente baixa, tal como 
referido no Protocolo n.º 6, do Ato de 
Adesão de 1994, relativo a disposições 
especiais aplicáveis ao Objetivo n.º 6, no 
âmbito dos Fundos Estruturais na Finlândia 
e na Suécia. O FEDER deverá igualmente 
abordar as dificuldades especiais sentidas 
pelas ilhas, zonas montanhosas, regiões de 
fronteira e zonas escassamente povoadas, 
cujo desenvolvimento é entravado pela sua 
situação geográfica, com o objetivo de 
apoiar o desenvolvimento sustentável 
dessas regiões.

Or. es

Alteração 100
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O FEDER deverá abordar os 
problemas de acessibilidade e afastamento 
dos grandes mercados que se verificam em 

(10) O FEDER deverá abordar os 
problemas de acessibilidade e afastamento 
dos grandes mercados que se verificam em 
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algumas zonas com uma densidade 
populacional extremamente baixa, tal como 
referido no Protocolo n.º 6, do Ato de 
Adesão de 1994, relativo a disposições 
especiais aplicáveis ao Objetivo n.º 6, no 
âmbito dos Fundos Estruturais na Finlândia 
e na Suécia. O FEDER deverá igualmente 
abordar as dificuldades especiais sentidas 
por algumas ilhas, zonas montanhosas, 
regiões de fronteira e zonas escassamente 
povoadas, cujo desenvolvimento é 
entravado pela sua situação geográfica, 
com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento sustentável dessas 
regiões.

algumas zonas com uma densidade 
populacional extremamente baixa, tal como 
referido no Protocolo n.º 6, do Ato de 
Adesão de 1994, relativo a disposições 
especiais aplicáveis ao Objetivo n.º 6, no 
âmbito dos Fundos Estruturais na Finlândia 
e na Suécia. O FEDER deverá igualmente 
abordar as dificuldades especiais sentidas 
por algumas ilhas, zonas montanhosas, 
regiões de fronteira, zonas escassamente 
povoadas e cidades fronteiriças distantes, 
cujo desenvolvimento é entravado pela sua 
situação geográfica, com o objetivo de 
apoiar o desenvolvimento sustentável 
dessas regiões.

Or. es

Justificação

Dada a sua especial singularidade, as cidades fronteiriças distantes também devem ser 
incluídas.

Alteração 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os Fundos do FEDER destinados 
às infraestruturas de transportes devem 
ter como objetivo promover a coesão 
social e territorial da União, reduzindo as 
diferenças no desenvolvimento das 
regiões, nomeadamente através da 
melhoria da acessibilidade e da 
mobilidade da população, para além de 
cofinanciar um sistema de transportes 
mais sustentável com baixo teor de 
carbono. A possibilidade de financiar 
infraestruturas de base de transportes 
deve poder continuar a manter-se para 
todas as regiões sem exceção.
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Or. es

Justificação

Deve continuar a manter-se a possibilidade de financiar infraestruturas de base de 
transportes para todas as regiões.

Alteração 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Deverá ser dada especial atenção às 
regiões ultraperiféricas, designadamente 
através do alargamento, com caráter 
excecional, do âmbito de intervenção do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais resultantes da situação 
económica e social específica dessas 
regiões, caracterizada pelos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado, 
designadamente o afastamento, a 
insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia e o clima adversos e pela sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento. Para 
apoiar o desenvolvimento das atividades 
económicas existentes e de outras novas, 
pelo menos 50 % da dotação adicional 
específica deve ser atribuída a ações que 
contribuem para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas.

(11) Deverá ser dada especial atenção às 
regiões ultraperiféricas, designadamente 
através do alargamento, com caráter 
excecional, do âmbito de intervenção do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais resultantes da situação 
económica e social específica dessas 
regiões, caracterizada pelos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado, 
designadamente o afastamento, a 
insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia e o clima adversos e pela sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento. Para 
apoiar o desenvolvimento das atividades 
económicas existentes e de outras novas, 
pelo menos 30 % da dotação adicional 
específica deve ser atribuída a ações que 
contribuem para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas.

Or. fr

Justificação

O objetivo de uma afetação de 50 % da dotação específica a favor de medidas de 
diversificação é uma mudança de paradigma que torna a sua aplicação irrealista a partir de 
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2014, dado o facto de os objetivos de atribuição visarem, antes do mais, a redução dos custos 
adicionais. Uma taxa de 30 % parece mais equilibrada face às realidades locais.

Alteração 103
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Deverá ser dada especial atenção às 
regiões ultraperiféricas, designadamente 
através do alargamento, com caráter 
excecional, do âmbito de intervenção do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais resultantes da situação 
económica e social específica dessas 
regiões, caracterizada pelos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado, 
designadamente o afastamento, a 
insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia e o clima adversos e pela sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento. Para 
apoiar o desenvolvimento das atividades 
económicas existentes e de outras novas, 
pelo menos 50 % da dotação adicional 
específica deve ser atribuída a ações que 
contribuem para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas.

(11) Deverá ser dada especial atenção às 
regiões ultraperiféricas, designadamente 
através do alargamento, com caráter 
excecional, do âmbito de intervenção do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais resultantes da situação 
económica e social específica dessas 
regiões, caracterizada pelos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado, 
designadamente o afastamento, a 
insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia e o clima adversos e pela sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento e 
competitividade.

Or. pt

Justificação

Em consonância com a alteração do artigo 11, ponto 1, segundo parágrafo. A dotação 
específica adicional é destinada às Regiões Ultraperiféricas (RUP) e às Regiões 
escassamente povoadas. Se as Regiões escassamente povoadas não têm de alocar nenhuma 
percentagem da dotação específica adicional que irão receber a objetivos específicos, as 
RUP também não deverão ter esse condicionalismo. Pretende-se que exista uma 
uniformização na aplicação da dotação específica adicional a todas as regiões.
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Alteração 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Deverá ser dada especial atenção às 
regiões ultraperiféricas, designadamente 
através do alargamento, com caráter 
excecional, do âmbito de intervenção do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais resultantes da situação 
económica e social específica dessas 
regiões, caracterizada pelos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado, 
designadamente o afastamento, a 
insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia e o clima adversos e pela sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento. Para 
apoiar o desenvolvimento das atividades 
económicas existentes e de outras novas, 
pelo menos 50 % da dotação adicional 
específica deve ser atribuída a ações que 
contribuem para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas.

(11) Deverá ser dada especial atenção às 
regiões ultraperiféricas, designadamente 
através do alargamento, com caráter 
excecional, do âmbito de intervenção do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação das 
desvantagens resultantes da situação 
económica e social específica dessas 
regiões, caracterizada pelos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado, 
designadamente o afastamento, a 
insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia e o clima adversos e pela sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento. Para 
apoiar o desenvolvimento das atividades 
económicas existentes e de outras novas, 
pelo menos 50 % da dotação adicional 
específica deve ser atribuída a ações que 
contribuem para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas.

Or. es

Justificação

Tal como estabelecido no artigo 349.º do Tratado, a persistência e conjugação de uma série 
de fatores acarreta várias desvantagens para estes territórios, a maioria de difícil 
quantificação.

Alteração 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
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Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e da integração da 
perspetiva do género durante todas as 
várias fases de aplicação do FEDER, 
designadamente as de conceção, 
execução, acompanhamento e avaliação.

Or. en

Alteração 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para estabelecer os procedimentos de 
seleção e execução das ações inovadoras, 
deve ser conferido à Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no que respeita ao 
conteúdo e ao âmbito de aplicação nos 
termos do artigo 9.º. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. A 
Comissão, ao preparar e elaborar os atos 
delegados deve assegurar, em simultâneo, 
em tempo útil e de modo adequado, a 
transmissão dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(12) Para estabelecer os procedimentos de 
seleção e execução das ações inovadoras, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no que respeita ao conteúdo e ao 
âmbito de aplicação nos termos do artigo 
9.º, é particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante o trabalho de preparação, incluindo 
a nível dos peritos A Comissão deve 
assegurar, em simultâneo, em tempo útil e 
de modo adequado, a transmissão dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. es
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Alteração 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto proposto pela Comissão Alteração

(13) Para assegurar condições uniformes 
de execução do presente regulamento, 
devem ser conferidos poderes de execução 
à Comissão no que toca à lista de cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano. Tais poderes 
devem ser exercidos em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Suprimido

Or. de

Alteração 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para assegurar condições uniformes 
de execução do presente regulamento, 
devem ser conferidos poderes de execução 
à Comissão no que toca à lista de cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano. Tais poderes 
devem ser exercidos em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 

Suprimido
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competências de execução pela Comissão.

Or. en

Alteração 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento, devem 
ser conferidos poderes de execução à 
Comissão no que toca à lista de cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano. Tais poderes 
devem ser exercidos em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

13) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento, devem 
ser conferidos poderes de execução à 
Comissão no que toca à lista de 
indicadores comuns. Tais poderes devem 
ser exercidos em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en

Alteração 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento, devem 
ser conferidos poderes de execução à 
Comissão no que toca à lista de cidades
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano. Tais poderes 

(13) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento, devem 
ser conferidos poderes de execução à 
Comissão no que toca aos participantes na 
plataforma de desenvolvimento urbano. 
Tais poderes devem ser exercidos em 
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devem ser exercidos em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. es

Alteração 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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 reduzir a 
diferença entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e os 
atrasos de desenvolvimento das regiões 
menos favorecidas, prestando especial 
atenção às zonas rurais, às zonas afetadas 
pelas mutações industriais e às regiões 
com limitações naturais ou demográficas 
graves ou permanentes, tais como as 
regiões mais setentrionais, aquelas com 
densidade populacional muito baixa e as 
regiões insulares, as regiões de fronteira e 
as regiões de montanha, tal como 
estabelecido no artigo 174.º do TFUE.

Em concreto, e em conformidade com o 
artigo 176.º do TFUE, o FEDER 
contribui para o financiamento de ações
que têm por objetivo reforçar a coesão 
económica, social e territorial, através da 
correção dos principais desequilíbrios 
regionais dentro da União e do apoio ao 
desenvolvimento e ajustamento estrutural 
das economias regionais menos 
desenvolvidas, incluindo a reconversão das 
regiões industriais em declínio.
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Or. es

Alteração 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto proposto pela 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 
ou perante desafios demográficos 
regionais e regiões desfavorecidas.

Or. de

Alteração 113
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto proposto pela 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 regiões que 
enfrentam grandes desafios demográficos.
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Or. de

Alteração 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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 infrarregionais e 
do apoio ao desenvolvimento sustentável e 
ajustamento estrutural das economias 
regionais, incluindo a reconversão das 
regiões industriais em declínio e das 
regiões menos desenvolvidas.

Or. en

Alteração 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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
e a consideração das especificidades das 
regiões com limitações naturais ou 
demográficas graves ou permanentes, tais 
como as regiões mais setentrionais com 
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densidade populacional muito baixa, as 
regiões insulares, as regiões de fronteira e 
as regiões de montanha.

Or. fr

Justificação

Convém recordar que o FEDER não contribui apenas para a recuperação económica das 
regiões industriais em declínio e das regiões menos desenvolvidas, mas também para o 
desenvolvimento das regiões com limitações naturais e das RUP.

Alteração 116
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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, das regiões menos desenvolvidas 
e das regiões que enfrentam desafios e 
desvantagens de ordem demográfica.

Or. en

Alteração 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 
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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.

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, das regiões menos desenvolvidas 
e das regiões que enfrentam desafios e 
desvantagens de ordem demográfica e 
geográfica.

Or. en

Alteração 118
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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 infrarregionais e 
do apoio ao desenvolvimento sustentável e 
ajustamento estrutural das economias 
regionais, incluindo a reconversão das 
regiões industriais em declínio, das regiões 
menos desenvolvidas e das regiões que 
enfrentam desafios e desvantagens de 
ordem demográfica e geográfica.

Or. en

Alteração 119
Viktor Uspaskich

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1
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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, das regiões menos desenvolvidas 
e das regiões que enfrentam desafios e 
desvantagens de ordem demográfica, 
social e geográfica.

Or. en

Alteração 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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, das regiões menos desenvolvidas 
e ainda dando resposta às dificuldades 
que afetam os territórios que são 
atingidos por desvantagens graves e 
permanentes de ordem natural ou 
demográfica.

Or. en



PE491.053v01-00 42/172 AM\903902PT.doc

PT

Alteração 121
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto proposto pela 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 as regiões com 
desafios demográficos ou desvantagens 
infraestruturais e condicionadas pela 
natureza.

Or. de

Justificação

Os desafios demográficos, como o decréscimo da população e especialmente a emigração, 
são problemas sérios, que resultam de desvantagens infraestruturais e condicionadas pela 
natureza. Um atraso no desenvolvimento de regiões é frequentemente resultante deste tipo de 
problemas, pelo que não poderia deixar de ser aqui mencionado.

Alteração 122
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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 

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 infrarregionais e 
do apoio ao desenvolvimento e 
ajustamento estrutural das economias 
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reconversão das regiões industriais em 
declínio e das regiões menos 
desenvolvidas.

regionais, incluindo a reconversão das 
regiões industriais em declínio, das regiões 
menos desenvolvidas e das regiões que 
enfrentam desafios demográficos e 
desvantagens em termos naturais.

Or. en

Alteração 123
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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, competitividade e 
ajustamento estrutural das economias 
regionais, incluindo a reconversão das 
regiões industriais em declínio, das regiões 
menos desenvolvidas e das regiões 
ultraperiféricas.

Or. pt

Justificação

O reforço da competitividade das regiões é fundamental para melhorar a qualidade de vida 
das populações. Se o FEDER tem uma dotação específica adicional para as Regiões 
Ultraperiféricas, faz sentido que estas regiões sejam identificadas nas funções do fundo em 
causa.

Alteração 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1
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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 
insulares, das regiões de fronteira e das 
regiões de montanha, das regiões 
escassamente povoadas e das cidades 
fronteiriças distantes.

Or. es

Justificação

O FEDER deve contribuir para reduzir a diferença entre os níveis de desenvolvimento das 
várias regiões e os atrasos de desenvolvimento das regiões menos favorecidas. Entre essas 
regiões devem estar incluídas as zonas afetadas pelas mutações industriais e as regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves ou permanentes, tais como as regiões insulares, 
as regiões de fronteira e as regiões de montanha, as regiões escassamente povoadas e as 
cidades fronteiriças distantes.

Alteração 125
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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 

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
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desenvolvidas. e das regiões que enfrentam desafios e 
desvantagens de ordem demográfica e 
geográfica.

Or. pt

Alteração 126
Erminia Mazzoni

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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.

Or. en

Alteração 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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 

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 
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desenvolvidas. e a tomada em consideração das 
especificidades das regiões com limitações 
naturais, geográficas ou demográficas 
graves ou permanentes.

Or. fr

Alteração 128
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

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, das regiões menos desenvolvidas, 
das zonas com desvantagens em termos 
naturais e das regiões que enfrentam 
desafios e desvantagens demográficas.

Or. en

Justificação

A região da Lombardia considera necessário apoiar o reequilíbrio territorial através da 
promoção da coesão territorial nas regiões desfavorecidas.

Alteração 129
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 174.º e do artigo 
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349º do TFUE, em articulação com o 
artigo 176.º, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional tem por 
objetivo reduzir a disparidade entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões menos 
favorecidas. Entre as regiões em causa, é 
consagrada especial atenção às zonas 
rurais, às zonas afetadas pela transição 
industrial e às regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, tais como as regiões 
ultraperiféricas, as regiões mais 
setentrionais com densidade populacional 
muito baixa e as regiões insulares, 
transfronteiriças e de montanha.

Or. pt

Alteração 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 2-A
Promoção da igualdade entre homens e 

mulheres e não discriminação
Em conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
[Regulamento Geral], os 
Estados-Membros e a Comissão 
asseguram que seja promovida a 
igualdade entre homens e mulheres e a 
consideração dos aspetos de igualdade na 
preparação e implementação do programa 
FEDER.

Or. de



PE491.053v01-00 48/172 AM\903902PT.doc

PT

Alteração 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2-A
(novo) Promoção da igualdade de 

oportunidades e da não-discriminação
Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e da integração da 
perspetiva do género durante as várias 
fases de aplicação do FEDER. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar todas as medidas adequadas para 
evitar qualquer discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião 
ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, durante as várias fases 
de aplicação do FEDER, nomeadamente 
no que respeita ao acesso aos fundos do 
mesmo. Em especial, a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência é um dos 
critérios que devem ser respeitados na 
definição das operações cofinanciadas 
pelo FEDER e tidos em conta nas várias 
fases de aplicação.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 7.º do Regulamento (UE) (…)/2012 (RDC) a promoção da igualdade 
dos géneros e da não-discriminação está prevista na preparação e aplicação dos programas. 
O regulamento sobre as disposições específicas do FEDER deve incluir uma disposição sobre 
a igualdade dos géneros e a não-discriminação, tal como sucede no regulamento sobre o 
FSE.

Alteração 132
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEDER apoia: O FEDER apoia as atividades que se 
seguem de forma a contribuir para as 
prioridades em matéria de investimento 
definidas no artigo 5.º

Or. en

Alteração 133
Ramona Nicole Mănescu

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 que contribui para criar e 
manter empregos sustentáveis, 
principalmente através de ajudas diretas ao 
investimento em domínios que contribuam 
para o crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo, principalmente nas pequenas e 
médias empresas (PME) e nas empresas de 
economia social;

Or. en

Alteração 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 tangível e não tangível
que contribui para criar e manter empregos 
sustentáveis, através de ajudas diretas ao 
investimento, exclusivamente nas 
pequenas e médias empresas (PME) e nas 
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microempresas, incluindo as da economia 
social;

Or. xm

Justificação

Atualmente as PME e as microempresas pouco beneficiam dos Fundos Estruturais, na 
medida em que, em comparação com as grandes empresas, nem sempre dispõem de recursos 
suficientes para crescerem. Na medida em que são motores da nossa economia, a atribuição 
de Fundos estruturais às PME facilitaria a realização do seu crescimento potencial e criaria 
emprego em conformidade com os princípios do "Small Business Act".

Alteração 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, 
nas empresas, especialmente nas pequenas 
e médias empresas (PME), incluindo as 
empresas sociais e as de economia social;

Or. es

Alteração 136
Hermann Winkler

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

Texto proposto pela 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, 
bem como instrumentos financeiros 
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inovadores, especialmente nas pequenas e 
médias empresas (PME);

Or. de

Alteração 137
Richard Seeber

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

Texto proposto pela 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, 
entre outras, nas pequenas e médias 
empresas (PME). Isto afeta também o 
setor dos serviços;

Or. de

Justificação

As empresas de prestação de serviços oferecem uma importante mais-valia para o emprego e 
o crescimento económico, pelo que também deviam ser incluídos neste ponto.

Alteração 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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, 
principalmente através de ajudas diretas ao 
investimento, nas pequenas e médias 
empresas (PME) e nas empresas de 
economia social;

Or. en
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Alteração 139
Nuno Teixeira

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, 
nas empresas;

Or. pt

Justificação

As grandes empresas realizam avultados investimentos em máquinas, equipamentos e outras 
áreas produtivas, subcontratando os seus produtos e serviços a PME. Devido ao facto das 
Grandes empresas assumirem uma forte capacidade de criação de emprego, alavancagem do 
desenvolvimento das PME e contribuírem para o reforço da economia regional, faz sentido 
que sejam elegíveis.

Alteração 140
Viktor Uspaskich

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 
nas empresas e, particularmente, nas 
médias empresas PME;

Or. en

Alteração 141
Michael Theurer
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto proposto pela 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 
nas empresas, especialmente pequenas e 
médias empresas (PME);

Or. de

Alteração 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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, 
principalmente nas pequenas e médias 
empresas (PME);

Or. fr

Justificação

As PME são prioritárias no que diz respeito ao investimento produtivo, contudo o FEDER 
deve poder apoiar igualmente empresas de maior dimensão.

Alteração 143
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

para criar e manter empregos sustentáveis, 
particularmente através de ajudas diretas 
ao investimento, nas pequenas e médias 
empresas (PME);

Or. en

Alteração 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(a-A) investimentos produtivos que 
contribuem para criar e manter empregos 
nas PME, bem como para atingir as 
prioridades de investimento dos artigos 
5.º, n.ºs 1 e 4, independentemente das 
dimensões da empresa;

Or. de

Alteração 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(a-A) investimentos em infraestruturas 
económicas

Or. de

Alteração 146
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Investimento produtivo que 
contribua para as prioridades de 
investimento definidas nos artigos 5.1 e 
5.4, independentemente da dimensão da 
empresa.

Or. en

Alteração 147
Manfred Weber

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Investimento produtivo que 
contribua para as prioridades de 
investimento definidas nos artigos 5.1 e 
5.4, independentemente da dimensão da 
empresa.
(Este será a alínea b), passando a atual 
alínea b) ser a alínea c), etc.)

Or. en

Alteração 148
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) A promoção das PME, permitindo 
simultaneamente o apoio dos 
Estados-Membros às grandes empresas 
quando estas criam postos de trabalho 
coerentes com as estratégias de 
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desenvolvimento nacional e regional da 
UE para 2020;

Or. en

Alteração 149
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 150
Richard Seeber

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O turismo presta um importante contributo para o emprego, o crescimento económico e a 
colaboração inter-regional e transnacional de sucesso, pelo que também deve ser incluído 
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neste ponto.

Alteração 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) o investimento na prestação das 
infraestruturas básicas nas áreas da 
energia, do ambiente, dos transportes e das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC);

Or. es

Alteração 152
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 153
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

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

(b) o investimento na prestação das 
infraestruturas no domínio da economia e 
dos serviços básicos aos cidadãos, nas 
áreas da energia, do ambiente, dos 
transportes e das tecnologias da informação 
e da comunicação (TIC);

Or. de

Justificação

Clarificação do texto, visto que os investimentos em infraestruturas na área da economia são 
fulcrais para atingir os objetivos da estratégia «Europa 2020» e deverão ser 
correspondentemente incentivados de futuro, segundo declarações da Comissão. Isto deveria 
ficar claro também no texto do regulamento.

Alteração 154
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

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

(c) o investimento em infraestruturas 
sociais e educativas;

(c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias, culturais, desportivas e 
educativas, bem como numa 
infraestrutura que lide com a população 
envelhecida;

Or. de

Alteração 156
Hermann Winkler

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(c) o investimento em infraestruturas 
sociais e educativas;

(c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias, educativas e 
desportivas, culturais e turísticas;

Or. de

Alteração 157
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias e educativas;

c) o investimento nas atividades 
económicas, em infraestruturas sociais, 
sanitárias, habitacionais, educativas, 
culturais, desportivas e turísticas 
acessíveis;

Or. en
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Alteração 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias, educativas, culturais e 
desportivas acessíveis, assim como 
habitacionais e de turismo sustentável a 
preços razoáveis;

Or. en

Alteração 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

c) o investimento em infraestruturas sociais
e educativas;

c) o investimento no desenvolvimento de 
habitações a preços acessíveis e em 
infraestruturas acessíveis ao maior número 
possível de pessoas nos domínios social, 
da saúde e da educação;

Or. fr

Alteração 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Texto da Comissão Alteração

(c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias e educativas;

c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias, educativas, culturais, 
desportivas e turísticas acessíveis;
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Or. en

Alteração 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O desporto exerce um impacto económico importante na Europa e constitui um verdadeiro 
instrumento de coesão social na UE e nas respetivas regiões. É uma fonte significativa de 
despesa pública e privada, tal como a aplicada em infraestruturas destinadas a grandes 
acontecimentos desportivos ou a atividades de lazer. As estruturas desportivas, especialmente 
a nível local, necessitam de reconfigurações e investimentos inovadores para poderem dar 
resposta às necessidades desportivas e relacionadas com a atividade física em evolução do 
século XXI.

Alteração 162
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias, habitacionais,
educativas, culturais, desportivas e 
turísticas acessíveis;

Or. en

Alteração 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 



PE491.053v01-00 62/172 AM\903902PT.doc

PT

Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias, habitacionais, de 
acolhimento de crianças, relacionadas 
com o património cultural e educativas a 
preços razoáveis;

Or. en

Alteração 164
Mojca Kleva

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

Texto da Comissão Alteração

(c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias e educativas;

c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias, destinadas à 
investigação e à inovação e educativas 
acessíveis;

Or. en

Alteração 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) o investimento em infraestruturas 
sociais, nomeadamente habitacionais, 
sanitárias e educativas;

Or. en
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Alteração 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

c) o investimento em infraestruturas sociais 
e educativas;

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

Or. es

Alteração 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(c) o investimento em infraestruturas 
sociais e educativas;

(c) o investimento em infraestruturas 
sociais, residenciais e educativas;

Or. de

Alteração 168
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias, habitacionais,
educativas, culturais, desportivas e 
turísticas acessíveis;

Or. en
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Alteração 169
Manfred Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) o investimento nas atividades 
económicas, em infraestruturas sociais, 
sanitárias e educativas;

Or. en

Alteração 170
Michael Theurer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(c-A) Incentivo ao turismo através de 
projetos e programas turísticos 
específicos, sustentáveis e personalizados, 
especialmente através do
i) Apoio ao desenvolvimento do turismo 
em áreas com fracas estruturas, 
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desfavorecidas e/ou de difícil acesso;
ii) Desenvolvimento do turismo em 
regiões remotas, em regiões fronteiriças e 
em regiões extremamente remotas;
iii) Apoio e incentivo de medidas para 
proteção climática e ambiental e para a 
exploração sustentável de recursos no 
setor do turismo.

Or. de

Alteração 172
Hermann Winkler

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(d) o desenvolvimento do potencial 
endógeno, através do apoio prestado ao 
desenvolvimento regional e local, à 
investigação e inovação. As referidas 
medidas incluirão

(d) o desenvolvimento do potencial 
endógeno da capacidade de investigação e 
inovação a nível local e regional também 
através da criação de aglomerados. As 
referidas medidas incluirão

Or. de

Alteração 173
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(d) o desenvolvimento do potencial 
endógeno, através do apoio prestado ao 
desenvolvimento regional e local, à 
investigação e inovação. As referidas 
medidas incluirão:

d) o investimento no potencial endógeno, 
através de investimentos fixos em 
equipamentos e infraestruturas de 
pequena escala, a prestação de serviços a 
empresas, em especial às PME, o apoio 
aos organismos dedicados à investigação e 
inovação;
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Or. en

Alteração 174
Ramona Nicole Mănescu

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 175
Nuno Teixeira

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 em máquinas,
equipamentos e infraestruturas;

Or. pt

Justificação

Deve ser permitido às empresas efetuarem investimento em máquinas e equipamentos que 
permitirão modernizar o tecido produtivo e aumentar a sua competitividade à escala 
industrial. Só com uma recente maquinaria industrial será possível às empresas europeias 
competirem fortemente nos mercados internacionais, desenvolvendo novos produtos de maior 
valor acrescentado que satisfaçam as necessidades das populações.

Alteração 176
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea i)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

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

i) o investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas;

Or. de

Alteração 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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. es

Justificação

Perante o atraso das infraestruturas de investigação na Europa, é desaconselhável limitar 
regulamentarmente qualquer tipo de infraestrutura de investigação por qualquer critério de 
dimensão. Por outro lado, entende-se que, com a obrigação, proposta pela CE, de concentrar 
uma elevada percentagem das ações em objetivos temáticos concretos, é aconselhável 
flexibilizar a dimensão dos investimentos em equipamentos e infraestruturas.

Alteração 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) o investimento na promoção do 
turismo, incluindo as atividades de 
turismo marítimo e a proteção do 
património artístico e cultural.

Or. it
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Justificação

O apoio à promoção do turismo e à proteção do património artístico e cultural é considerado 
fundamental para a consecução dos objetivos do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional.

Alteração 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

(ii) o apoio e a assistência e os serviços a 
empresas, em especial todas as categorias 
de PME, incluindo as microempresas, 
incluindo as da economia social;

Or. xm

Justificação

Atualmente as PME e as microempresas pouco beneficiam dos Fundos Estruturais, na 
medida em que, em comparação com as grandes empresas, nem sempre dispõem de recursos 
suficientes para crescerem. Na medida em que são motores da nossa economia, a atribuição 
de Fundos estruturais às PME facilitaria a realização do seu crescimento potencial e criaria 
emprego em conformidade com os princípios do "Small Business Act".

Alteração 180
Ramona Nicole Mănescu

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 a assistência, os serviços e o 
acompanhamento, em especial às 
diferentes categorias de PME, 
nomeadamente às microempresas e às 
empresas de economia social;

Or. en
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Alteração 181
Fiorello Provera

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 a assistência e os serviços a 
empresas, em especial a todas as 
categorias de PME, nomeadamente às 
microempresas, incluindo as de economia 
social;

Or. en

Alteração 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 a empresas, em 
especial PME e à economia social;

Or. en

Alteração 183
Bogusław Sonik

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 a assistência e os serviços a 
empresas, em especial PME;
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Or. en

Alteração 184
Ramona Nicole Mănescu

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 185
Luís Paulo Alves

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, bem 
como às iniciativas de investigação e 
inovação realizadas por organismos de 
investigação públicos em parceria com 
empresas privadas;

Or. pt

Alteração 186
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea iii)
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Texto proposto pela 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 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Or. en

Alteração 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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. es

Alteração 189
Herbert Reul
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto proposto pela 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; isto inclui a fundação de 
instituições de investigação de topo, por 
exemplo no âmbito de um concurso 
correspondente ao abrigo do Horizonte 
2020, bem como o incentivo a todas as 
medidas adequadas para garantir a 
atratividade internacional destas 
instituições, incluindo salários 
competitivos a nível internacional;

Or. de

Justificação

Ver a este respeito também o considerando 5-A (novo). Para atrair cientistas de topo 
internacionais, bem como empresas inovadoras, as regiões devem criar condições atrativas. 
Isto diz respeito a salários competitivos a nível internacional para os cientistas, mas também 
por ex. a ofertas de formação em língua inglesa, áreas industriais ou modernos serviços de 
gestão em linha. Para este efeito, as regiões devem aplicar os instrumentos do FEDER.

Alteração 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

iii -A) o apoio à conversão de antigas 
áreas industriais e mineiras;

Or. de

Alteração 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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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 
autoridades locais e regionais,
intervenientes sociais, económicos, 
ambientais e no domínio da investigação e 
inovação e organizações não 
governamentais pertinentes;

Or. en

Alteração 192
Ramona Nicole Mănescu

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, reforço 
das capacidades, estudos e ações 
preparatórias, intercâmbio de experiências 
entre autoridades locais e regionais e 
intervenientes sociais, económicos e
ambientais pertinentes, designadamente as 
ONG;

Or. en

Alteração 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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, 

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

autoridades locais e regionais e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes, designadamente as 
organizações não governamentais;

Or. en

Alteração 194
Fiorello Provera

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 
autoridades locais e regionais e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes;

Or. en

Alteração 195
Mojca Kleva

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, reforço 
das capacidades, estudos e ações 
preparatórias, intercâmbio de experiências 
entre autoridades locais e regionais e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes;

Or. en

Alteração 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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 agentes
regionais, locais e demais intervenientes
da sociedade civil no âmbito científico e
da investigação;

Or. es

Alteração 197
Hermann Winkler

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

Texto proposto pela 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 e ambientais pertinentes, bem 
como intervenientes da ciência e da 
investigação;

Or. de

Alteração 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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, intervenientes sociais, 
económicos, ambientais, científicos e de 
investigação pertinentes e instituições de 
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ensino, de investigação e científicas;

Or. en

Alteração 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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 e boas 
práticas entre regiões, cidades e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes;

Or. en

Alteração 200
Bogusław Sonik

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 
autoridades locais e regionais e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes, designadamente as 
ONG;

Or. en

Alteração 201
Nuno Teixeira

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



AM\903902PT.doc 77/172 PE491.053v01-00

PT

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 e boas 
práticas entre ilhas, regiões, cidades e 
intervenientes sociais, económicos, 
educativos e ambientais pertinentes.

Or. pt

Justificação

As ilhas também devem ser consagradas para a partilha de experiências e boas práticas, 
dado que o seu afastamento do território continental implica que tenham de ter alguma 
criatividade e ousadia na implementação de projetos nos seus territórios.

Alteração 202
László Surján

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

Texto da Comissão Alteração

a) o apoio à redução das disparidades 
intrarregionais, promovendo a 
compreensão intercultural;

Or. en

Alteração 203
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) o desenvolvimento de instrumentos 
financeiros, tais como empréstimos, 
garantias e participações de capital ou 
outras formas de assistência renovável, tal 
como define o artigo 32.º do Regulamento 
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(UE) n.º [...]/2012 [RDC];

Or. en

Alteração 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) novo reforço das capacidades, 
estudos e ações preparatórias;

Or. en

Alteração 205
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) o desenvolvimento de instrumentos 
financeiros, tais como empréstimos, 
garantias e participações de capital ou 
outras formas de assistência renovável, tal 
como define o artigo 32.º do Regulamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC];

Or. en

Alteração 206
Mojca Kleva

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



AM\903902PT.doc 79/172 PE491.053v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

d-A) o desenvolvimento de instrumentos 
financeiros, tais como empréstimos, 
garantias e participações de capital ou 
outras formas de assistência renovável, tal 
como define o Regulamento Financeiro 
com o objetivo de facilitar o investimento 
conjunto por parte do setor privado em 
casos de deficiências do mercado ou 
situações de investimento longe das 
ideais.

Or. en

Alteração 207
László Surján

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

Texto da Comissão Alteração

(e) assistência técnica. e) assistência técnica. Incluindo:
(i) formação temática e programas 
informativos destinados aos potenciais 
beneficiários
(ii) reforço das capacidades dos órgãos de 
decisão a nível nacional e regional no que 
toca à simplificação e coordenação dos 
procedimentos

Or. en

Alteração 208
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e) – travessão 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- investimento na regeneração económica, 
social e ambiental das zonas urbanas.

Or. en

Alteração 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Texto proposto pela 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).

Suprimido

Or. de

Alteração 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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).

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Convém tornar possível o apoio do FEDER às regiões mais desenvolvidas, no que diz 
respeito a investimento em infraestruturas necessárias para prestar serviços básicos aos 
cidadãos, nas áreas do ambiente, dos transportes e das TIC.

Alteração 211
Ramona Nicole Mănescu

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).

Suprimido

Or. en

Alteração 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

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

Texto proposto pela 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).

Suprimido

Or. de
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Alteração 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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).

Suprimido

Or. it

Justificação

A exclusão das infraestruturas do apoio não tem em devida conta as necessidades e 
dificuldades que a atual crise está a criar em áreas cada vez mais alargadas do continente 
europeu. Afigura-se importante que as regiões mais desenvolvidas possam também beneficiar 
desse financiamento, desde que esteja relacionado com os objetivos da estratégia «Europa 
2020».

Alteração 214
Hermann Winkler

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

Texto proposto pela 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).

Suprimido

Or. de
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Alteração 215
Mojca Kleva

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).

Suprimido

Or. en

Alteração 216
Richard Seeber

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

Texto proposto pela 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).

Suprimido

Or. de

Justificação

Os investimentos em infraestruturas, mesmo nas regiões mais desenvolvidas, beneficiam toda 
a população da União Europeia.

Alteração 217
Nuno Teixeira



PE491.053v01-00 84/172 AM\903902PT.doc

PT

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).

Suprimido

Or. pt

Justificação

As regiões mais desenvolvidas devem poder realizar investimentos nas áreas em causa, até 
para contribuírem para os objetivos da UE 2020 e melhorarem as condições de vida das suas 
populações a nível ambiental, tecnológico ou de transportes sustentáveis.

Alteração 218
Peter Simon

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

Texto proposto pela 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).

Suprimido

Or. de

Justificação

Para atingir os objetivos da estratégia «Europa 2020», mesmo nas regiões mais 
desenvolvidas deve investir-se nos serviços básicos para os cidadãos nas áreas do ambiente, 
transportes e tecnologias da informação e comunicação (TIC).
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Alteração 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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), 
exceto nos domínios das infraestruturas 
verdes, dos serviços ecossistémicos, da 
biodiversidade, das TIC ecológicas, de 
soluções em matéria de meios de 
transporte respeitadores do ambiente para 
a promoção das deslocações a pé, de 
bicicleta, da partilha de automóveis, da 
utilização coletiva do automóvel e da 
mobilidade a nível local em meios de 
transporte público.
Além disso, em derrogação do disposto 
acima, o FEDER apoiará as infraestruturas 
que prestem serviços básicos aos cidadãos 
no domínio das TIC, nomeadamente em 
matéria de redes de alta velocidade em 
regiões mais desenvolvidas nas zonas que 
se veem confrontadas com desvantagens 
naturais graves e permanentes, tal como 
previsto no artigo 111.º, n.º4, alíneas a), 
b) e c) do Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
[RDC].

Or. en

Justificação

As regiões mais desenvolvidas não necessitam, de uma forma geral, do apoio comunitário 
para a realização de investimentos em infraestruturas básicas «cinzentas» no domínio do 
ambiente e dos transportes, apesar de a promoção das infraestruturas ecológicas e 
sustentáveis não deixar de ser necessária e apresentar frequentemente a melhor relação 
custo-eficácia para fomentar as oportunidades de negócio, em consonância com o previsto na 
estratégia UE2020. Além disso, os investimentos em infraestruturas básicas de TIC, como as 
redes de alta velocidade, devem ser elegíveis em todas as zonas menos desenvolvidas devido 
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a desvantagens naturais graves e permanentes.

Alteração 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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).

A fim de reduzir as disparidades no 
desenvolvimento interno, poderá ser 
igualmente necessário, nas regiões mais 
desenvolvidas, investir nas infraestruturas 
necessárias para prestar serviços básicos 
aos cidadãos, nas áreas do ambiente, 
transportes e tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC).

Or. en

Alteração 221
Fiorello Provera

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 
estará aberto à apresentação de soluções 
inovadoras nos domínios dos serviços 
ecossistémicos, da biodiversidade, das 
infraestruturas verdes, da organização 
social, de soluções em matéria de meios 
de transporte respeitadores do ambiente, 
da mobilidade a nível local em meios de 
transporte público e de tecnologias da 
informação e comunicação (TIC).

Or. en



AM\903902PT.doc 87/172 PE491.053v01-00

PT

Alteração 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, a redução 
de disparidades internas de 
desenvolvimento pode exigir que o 
FEDER preste 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. es

Alteração 223
Giommaria Uggias

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 e das tecnologias da informação 
e da comunicação (TIC).

Or. it

Alteração 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2
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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), 
exceto em regiões incluídas em programas 
de cooperação transfronteiriça, tal como 
disposto no artigo 3.º do Regulamento 
(UE) n.º[...]/2012 relativo a disposições 
específicas para o apoio do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional ao 
objetivo de cooperação territorial 
europeia.

Or. en

Alteração 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

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, da biodiversidade, das 
infraestruturas verdes e inteligentes, de 
soluções em matéria de meios de 
transporte respeitadores do ambiente e de 
TIC ecológicas.

Or. en
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Justificação

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.

Alteração 226
Bogusław Sonik

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 
estará aberto à apresentação de soluções 
inovadoras nos domínios dos serviços 
ecossistémicos, da biodiversidade, das 
infraestruturas verdes, da organização 
social, de soluções em matéria de meios 
de transporte respeitadores do ambiente, 
da mobilidade a nível local em meios de 
transporte público e de tecnologias da 
informação e comunicação (TIC).

Or. en

Alteração 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A desativação de centrais nucleares; Suprimida

Or. it



PE491.053v01-00 90/172 AM\903902PT.doc

PT

Justificação

Considera-se necessária a possibilidade de utilizar o FEDER para o desmantelamento de 
centrais nucleares como medida destinada ao desenvolvimento sustentável do território.

Alteração 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a desativação de centrais nucleares; a) a desativação e a construção de centrais 
nucleares;

Or. en

Alteração 229
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(a) a desativação de centrais nucleares; (a) a desativação e a construção de 
centrais nucleares;

Or. de

Justificação

As grandes quantidades de água de refrigeração, o elevado risco de segurança e a questão 
não resolvida do armazenamento dos resíduos radioativos falam contra a construção de 
novas centrais nucleares.

Alteração 230
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) a desativação de centrais nucleares; a) a desativação e a construção de centrais 
nucleares;

Or. en

Alteração 231
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE;

b) investimento para alcançar a redução 
das emissões dos gases com efeito de 
estufa a partir de atividades abrangidas 
pelo anexo I da Diretiva 2003/87/CE;

Or. en

Alteração 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE;

b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em todas as instalações 
abrangidas pelo anexo I da Diretiva 
2003/87/CE;

Or. en

Justificação

As atividades em instalações abrangidas pelo anexo I da Diretiva relativa ao RCLE não deve 
beneficiar de financiamentos no âmbito do FEDER uma vez que tal iria causar uma distorção 
do mercado do regime do comércio de licenças de emissão e arruinar as suas vantagens em 
matéria de poupança de emissões de CO2.
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Alteração 233
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE;

b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE, exceto as 
instalações da rede de distribuição de 
energia produzida por cogeração de 
elevada eficiência para aquecimento e 
arrefecimento urbanos;

Or. en

Alteração 234
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE;

(b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE, com exceção do 
aquecimento e da refrigeração remotos, 
bem como equipamentos para cogeração;

Or. de

Justificação

A modernização das redes de aquecimento e de refrigeração remotos, bem como os 
equipamentos para cogeração têm potencial em termos de poupanças energéticas e não 
devem, por este motivo, ser excluídos do financiamento

Alteração 235
Bogusław Sonik
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE;

b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pelo anexo I da Diretiva 2003/87/CE, 
incluindo em instalações de aquecimento 
e arrefecimento urbano e em centrais de 
produção combinada de calor e 
eletricidade;

Or. en

Justificação

Os fundos comunitários não devem ser investidos na capacidade de produção de quaisquer 
instalações de produção que utilizem combustíveis fósseis, devendo apenas apoiar a 
aplicação de medidas que aumentem a eficiência das instalações já existentes nos termos da 
Diretiva relativa ao RCLE.

Alteração 236
Erminia Mazzoni

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) a produção, transformação e 
comercialização do tabaco e dos produtos 
do tabaco;

Suprimido

Or. en

Alteração 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) a produção, transformação e 
comercialização do tabaco e dos produtos 
do tabaco;

Suprimido

Or. es

Alteração 238
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) a produção, transformação e 
comercialização do tabaco e dos produtos 
do tabaco;

Suprimido

Or. pt

Justificação

Estando consagrado no Tratado, não faz sentido que exista uma referência direta à não 
elegibilidade do tabaco e uma inexistência face às outras atividades empresariais também 
enumeradas no tratado. A justificação da CE em que não pretende investir no setor do tabaco 
e estar simultaneamente a dinamizar campanhas publicitárias e de saúde também não faz 
sentido, dado que teriam de ser incluídos outros setores empresariais como não sendo 
elegíveis (e.g.: vinícola ou outras bebidas alcoólicas)

Alteração 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) os grandes projetos rodoviários sem 
ligação transfronteiriça, aeroportos que 
distem um do outro menos de 200 km e 
que não cooperem relativamente à 
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utilização das capacidades das 
infraestruturas;

Or. en

Alteração 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) o desenvolvimento de organismos 
geneticamente modificados para 
libertação deliberada no ambiente, em 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais e infraestruturas e atividades de 
investigação relacionadas;

Or. en

Alteração 241
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, devem ser 
elegíveis, no âmbito dos programas CTE, 
os investimentos em todos os tipos de 
infraestruturas transfronteiriças, 
independentemente de as regiões 
participantes serem mais ou menos 
desenvolvidas ou se encontrarem em 
transição.

Or. en

Justificação

Os investimentos em infraestruturas transfronteiriças no âmbito do objetivo do CTE possuem 
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um elevado valor acrescentado e as diferenças no que diz respeito às regras de elegibilidade 
iriam inibir o investimento nessas infraestruturas nos casos em que estejam em causa as 
diferentes categorias atribuídas às regiões.

Alteração
242

Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do número anterior, as 
suas disposições não se aplicam às 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, n.º 2, alíneas b) e c), 
do Regulamento (UE) n.º [ ]/2012 [RDC], 
no período de 2014-2020.

Or. en

Alteração 243
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os objetivos temáticos previstos no artigo 
9.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC] e as correspondentes prioridades 
de investimento estabelecidas no artigo 5.º 
do presente regulamento, para as quais o 
FEDER pode contribuir, concentram-se 
do seguinte modo:

Suprimido

(a) Em regiões mais desenvolvidas ou em 
transição:
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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];
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].
(b) Nas regiões menos desenvolvidas:
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];
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].

Or. de

Alteração 244
Hermann Winkler

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(a) Em regiões mais desenvolvidas ou em 
transição:

Suprimido

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

Or. de

Alteração 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Em regiões mais desenvolvidas ou em 
transição:

a) Nas regiões mais desenvolvidas:

Or. fr

Justificação

Alinhamento com a alteração ao artigo 4.º – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Alteração 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

(a) Em regiões mais desenvolvidas ou em 
transição:

(a) Em regiões mais desenvolvidas:

Or. de

Alteração 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

a) Em regiões mais desenvolvidas ou em 
transição:

a) Em regiões mais desenvolvidas:

Or. en

Alteração 248
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Em regiões mais desenvolvidas ou em 
transição:

a) Nas regiões mais desenvolvidas:

Or. fr

Alteração 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Em regiões mais desenvolvidas ou em 
transição:

a) Em regiões mais desenvolvidas:

Or. es

Alteração 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 aos objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 
4, do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]; e ainda

Suprimido

Or. en

Alteração 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Texto proposto pela 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 e n.º 4, bem como um 
quarto n.º de escolha livre, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

Or. de

Alteração 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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];

i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível de cada programa 
operacional são atribuídos até ao máximo 
de três objetivos temáticos previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º [...] / 
2012 [RPC].
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Or. it

Justificação

A concentração temática não deve pôr em causa a capacidade de afetar diretamente os 
défices e os problemas com que as realidades territoriais individuais se confrontam.

Alteração 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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];

(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 2, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

Or. fr

Justificação

Convém acrescentar o objetivo temático 2 («Fomento da acessibilidade, utilização e 
qualidade das tecnologias de informação e comunicação») à lista dos objetivos sujeitos a 
uma taxa mínima de investimento no FEDER.

Alteração 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]; e 
ainda

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

Or. en
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Justificação

A inclusão do objetivo 6 torna a concentração temática mais flexível e permite efetuar 
investimentos nos ecossistemas que constituem a base das nossas economias, o que é 
compensador uma vez que reforça o capital natural e permite a prestação de serviços 
ecossistémicos.

Alteração 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]; e 
ainda

(i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
a três dos objetivos temáticos estabelecidos 
no artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC]. e ainda

Or. en

Alteração 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]; e 
ainda

(i) pelo menos 80% do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional para as regiões 
supramencionadas são atribuídos aos 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]; e ainda

Or. en
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Alteração 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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];

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 2, n.º 3, n.º 4 e n.º 7, alíneas 
a) e b), do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC];

Or. es

Alteração 258
Bogusław Sonik

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]; e 
ainda

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

Or. en

Alteração 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

i) pelo menos 60 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
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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];

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. es

Alteração 260
Giommaria Uggias

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];

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 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

Or. it

Alteração 261
Eleni Theocharous

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]; e 
ainda

(i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
a um ou mais dos objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 
4, do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]; e ainda

Or. en

Alteração 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender
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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];

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 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

Or. es

Justificação

Deve considerar-se a possibilidade de financiar os transportes sustentáveis e a eliminação 
dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede.

Alteração 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]; e 
ainda

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

Or. en

Alteração 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 

(ii) pelo menos 40 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
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artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], sendo que os 
investimentos realizados no âmbito desse 
objetivo fora do setor dos transportes 
representam pelo menos 30% dos recursos 
totais do FEDER a nível nacional;

Or. en

Justificação

É necessário um aumento percentual para a realização dos objetivos da UE em matéria de 
clima e energia, assim como ser coerente com a resolução do Parlamento Europeu sobre a 
eficiência energética em que se apela à afetação de mais fundos a este domínio. Torna-se 
ainda mais necessário, dado que o dispendioso setor dos transportes não surge claramente 
excluído do objetivo temático n.º 4. A consecução destes objetivos pode gerar mais de 2 
milhões de postos de trabalho a nível local, numa ampla gama de setores, permitindo às 
regiões disporem de suficiente flexibilidade.

Alteração 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 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. es

Alteração 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

Texto da Comissão Alteração

ii) pelo menos 20 % 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. es

Justificação

A concentração temática que exige 80 % dos recursos para três objetivos temáticos limitaria 
a possibilidade de os Estados-Membros e as regiões adaptarem os seus programas às 
necessidades territoriais específicas. A diminuição da quota obrigatória dos recursos 
reservados e a adição de dois objetivos temáticos garantirá mais flexibilidade. Considera-se 
necessário que o FEDER apoie o desenvolvimento regional em áreas da Europa com atrasos 
crónicos nas ligações ferroviárias.

Alteração 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

(ii) pelo menos 20 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
a um dos objetivos temáticos estabelecidos 
no artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Texto proposto pela 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 

ii) destes, 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 
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[…]/2012 [RDC]. Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Or. de

Justificação

Esclarecimento

Alteração 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

(ii) pelo menos 20% do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional para as regiões 
supramencionadas são atribuídos aos 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC];

Or. en

Alteração 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC];

(ii) pelo menos 40 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], sendo que os 
investimentos realizados na eficiência 
energética e nas energias renováveis 
representam pelo menos 15% dos recursos 
totais do FEDER a nível nacional.

Or. en
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Justificação

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Alteração 271
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) pelo menos 10 % do total dos 
recursos do FEDER a nível nacional são 
atribuídos ao objetivo territorial 
estabelecido no artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Nas regiões em transição:
(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 2, n.º 3 
e n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC]; e
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(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];

Or. fr

Justificação

Convém harmonizar a taxa mínima de investimento para todas as regiões em transição, 
adaptando-as ao que é proposto para as regiões cobertas pela rede de segurança (60 %). 
Convém igualmente acrescentar o objetivo temático 2 («Fomento da acessibilidade, 
utilização e qualidade das tecnologias de informação e comunicação») à lista dos objetivos 
sujeitos a uma taxa mínima de investimento no FEDER.

Alteração 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a a) nas regiões em transição:
(i) pelo menos 60 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são 
atribuídos aos objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 1, 3, 4 e 6, 
do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]; e
(ii) pelo menos 40 % 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, 
sendo que os investimentos ao abrigo 
deste objetivo fora do setor dos 
transportes deve representar pelo menos 
30 % do total dos recursos do FEDER a 
nível nacional;

Or. xm
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Justificação

As regiões em transição apresentam vários desafios e défices. Esta a razão pela qual devem 
dispor de mais flexibilidade do que as regiões desenvolvidas em termos de concentração 
temática..

Alteração 274
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Nas regiões em transição:
(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]; e
(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]

Or. fr

Justificação

Em virtude da igualdade de tratamento entre as regiões identificadas na categoria em 
transição, as regiões ex-competitividade deveriam beneficiar das mesmas modalidades do 
que as regiões ex-convergência, isto é, de uma taxa de concentração FEDER a 60 % e não a 
80 %.

Alteração 275
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

(b) Nas regiões menos desenvolvidas: Suprimido
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];
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].

Or. de

Alteração 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Nas regiões menos desenvolvidas: b) Nas regiões em transição e nas menos 
desenvolvidas:

Or. es

Alteração 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 aos objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 

Suprimido
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4, do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC].

Or. en

Alteração 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Texto proposto pela 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 40 % 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. de

Alteração 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

(i) pelo menos 30 % do total dos recursos
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Or. en

Justificação

Uma concentração temática que exigisse que mais de 30% dos recursos fossem concentrados 
em três objetivos temáticos limitaria demasiado a possibilidade de os Estados-Membros e as 
regiões adaptarem os seus programas às necessidades territoriais específicas.
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Alteração 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 40 % 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. es

Alteração 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível de cada programa 
operacional são atribuídos até ao máximo 
de três objetivos temáticos previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º [...] / 
2012 [RPC].

Or. it

Justificação

A concentração temática não deve pôr em causa a capacidade de afetar diretamente os 
défices e os problemas com que as realidades territoriais individuais se confrontam.

Alteração 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 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 2, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

Or. fr

Justificação

Convém acrescentar o objetivo temático 2 («Fomento da acessibilidade, utilização e 
qualidade das tecnologias de informação e comunicação») à lista dos objetivos sujeitos a 
uma taxa mínima de investimento no FEDER.

Alteração 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 

(i) pelo menos 60 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
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aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

aos objetivos temáticos estabelecidos 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

Justificação

A inclusão do objetivo 6 torna esta concentração temática mais flexível e permite efetuar 
investimentos nos ecossistemas que constituem a base das nossas economias, o que é 
compensador uma vez que reforça o capital natural e permite a prestação de serviços 
ecossistémicos.

Alteração 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

(i) pelo menos 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
a três dos objetivos temáticos estabelecidos 
no artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

(i) pelo menos 50% do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional para as regiões 
supramencionadas são atribuídos aos 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC];
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Or. en

Alteração 287
Giommaria Uggias

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 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3, n.º 4 e n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

Or. it

Alteração 288
Eleni Theocharous

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

(i) pelo menos 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
a um ou mais dos objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 
4, do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC].

Or. en

Alteração 289
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

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

(i) pelo menos 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
aos objetivos temáticos estabelecidos 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 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

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 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3, n.º 4 e n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] ;

Or. es

Justificação

Deve considerar-se a possibilidade de financiar os transportes sustentáveis e a eliminação 
dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede.

Alteração 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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 
aos objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 

(i) pelo menos 60 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
aos objetivos temáticos estabelecidos no
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3, n.º 4 e n.º 6, do 
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Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

i-A) pelo menos 30 % do total dos 
recursos do FEDER a nível nacional são 
atribuídos ao objetivo temático 
estabelecido no artigo 9.º, n.º 7, n.º 8 e n.º 
10 do Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
[Regulamento Geral];

Or. de

Justificação

As regiões mais desfavorecidas devem aplicar os seus recursos de modo eficaz em áreas 
promotoras de crescimento, como a educação, o mercado de trabalho e as infraestruturas de 
transportes

Alteração 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 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], sendo que os 
investimentos realizados no âmbito desse 
objetivo fora do setor dos transportes 
representam pelo menos 15% dos recursos 
totais do FEDER a nível nacional;
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Or. en

Justificação

Atualmente, essas regiões já despendem 6% do FEDER em investimentos em projetos com 
baixo teor de carbono. É, portanto, necessário um aumento percentual para a realização dos 
objetivos da UE em matéria de clima e energia, assim como ser coerente com a resolução do 
Parlamento Europeu sobre a eficiência energética em que se apela à afetação de mais fundos 
a este domínio. Torna-se ainda mais necessário, dado que o dispendioso setor dos 
transportes não surge claramente excluído do objetivo temático n.º 4. A consecução destes 
objetivos pode gerar mais de 2 milhões de postos de trabalho a nível local, em muitos setores, 
permitindo às regiões disporem de suficiente flexibilidade.

Alteração 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Texto proposto pela 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 12,5 % 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. de

Alteração 295
Eleni Theocharous

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 10 % 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 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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 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], sendo que os 
investimentos realizados na eficiência 
energética e nas energias renováveis 
representam pelo menos 10 % dos 
recursos totais do FEDER a nível 
nacional.

Or. en

Alteração 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 6 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
a um dos objetivos temáticos estabelecidos 
no artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)
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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 6% do total dos recursos do 
FEDER a nível nacional para as regiões 
supramencionadas são atribuídos ao 
objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC];

Or. en

Alteração 299
Bogusław Sonik

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 10 % 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 300
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea (ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) pelo menos 10 % do total dos 
recursos do FEDER a nível nacional são 
atribuídos ao objetivo territorial 
estabelecido no artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
sendo que os investimentos realizados no 
âmbito desse objetivo fora do setor dos 
transportes representam pelo menos 20 % 
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dos recursos totais do FEDER a nível 
nacional.

Or. en

Alteração 301
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b A) Os objetivos temáticos previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[...]/2012 [RDC] e as correspondentes 
prioridades de investimento estabelecidas 
no artigo 5.º do presente regulamento, no 
que concerne à locação específica 
destinada às regiões ultraperiféricas e às 
regiões escassamente povoadas, são 
derrogados, para mais eficazmente fazer 
face aos sobrecustos permanentes dessas 
regiões, cumprindo o objetivo da criação 
desta rubrica específica.

Or. pt

Alteração 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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) 

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

Or. fr

Justificação

Alinhamento com a alteração ao artigo 4.º – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Alteração 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Suprimido

Or. en

Alteração 304
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto proposto pela 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 
temáticos definidos 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 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Suprimido
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Or. es

Alteração 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

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

Em derrogação da alínea a), subalínea i), 
nas regiões que em 2007-13 foram 
financiadas fora do objetivo 
Convergência, ou seja, incluindo as 
regiões de saída, na aceção do artigo 8.º, 
n.º 1 do Regulamento n.º 1083/2006, 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 
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

Justificação

Deve ficar claro que todas as regiões que no atual financiamento não se incluam no objetivo 
Convergência, independentemente do montante do financiamento que receberam, se incluem 
na rede de segurança de dois terços da atribuição de fundos até agora, incluindo as atuais 
regiões Phasing Out.

Alteração 307
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto proposto pela 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 temáticos definidos no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]..

Em derrogação da alínea a), subalínea i), 
nas regiões que em 2007-13 foram 
financiadas fora do objetivo 
Convergência, 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 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

Justificação

Para evitar dificuldades desnecessárias e deturpações estatísticas, deve ser encontrado um 
regulamento transitório.

Alteração 308
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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 temáticos definidos no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 

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 e por regiões das 
capitais dos Estados-Membros elegíveis 
nos termos do artigo 82.º, n.º3 do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2012[RDC] no 
período de 2014-2020, pelo menos 60 % 
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(UE) n.º […]/2012 [RDC]. do total dos recursos do FEDER a nível 
nacional devem ser atribuídos a cada um 
dos objetivos temáticos definidos no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC], dos quais pelo 
menos 10 pontos percentuais devem ser 
atribuídos ao artigo 9.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2012 [RDC]. 
Os recursos do FEDER atribuídos nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1 podem ser 
reduzidos num montante equivalente aos 
recursos atribuídos pelo Fundo de Coesão 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4 do Regulamento (UE) n.º 
[...]/2012 [RDC] afetado 
proporcionalmente às diferentes 
categorias de regiões com base nas 
respetivas populações.

Or. en

Alteração 309
Oldřich Vlasák

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

Em derrogação da alínea a), subalíneas i) e 
ii), 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 e 
por regiões das capitais dos 
Estados-Membros elegíveis nos termos do 
artigo 82.º, n.º3 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 
temáticos definidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 
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3 e n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], dos quais pelo menos 10 
pontos percentuais devem ser atribuídos 
ao artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º [...]/2012 [RDC]. Os recursos do 
FEDER atribuídos nos termos do artigo 
4.º, n.º 1 podem ser reduzidos num 
montante equivalente aos recursos 
atribuídos pelo Fundo de Coesão ao 
objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4 do Regulamento (UE) n.º 
[...]/2012 [RDC] afetado 
proporcionalmente às diferentes 
categorias de regiões com base nas 
respetivas populações.

Or. en

Alteração 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

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

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 temáticos definidos no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, bem como um 
quarto n.º de escolha livre, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Or. de
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Alteração 311
Ramona Nicole Mănescu

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

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 até três
dos objetivos temáticos da lista definida
no artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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 temáticos definidos no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 

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 para essas regiões devem ser 
atribuídos a cada um dos objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 
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(UE) n.º […]/2012 [RDC]. 3 e n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 313
Jan Březina

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

Em derrogação da alínea a), subalíneas i) e 
ii), 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 e 
por regiões das capitais dos 
Estados-Membros elegíveis nos termos do 
artigo 82.º, n.º3 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 
temáticos definidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 
3 e n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], dos quais pelo menos 10 
pontos percentuais devem ser atribuídos 
ao artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º [...]/2012 [RDC]. Os recursos do 
FEDER atribuídos nos termos do artigo 
4.º, n.º 1 podem ser reduzidos num 
montante equivalente aos recursos 
atribuídos pelo Fundo de Coesão ao 
objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4 do Regulamento (UE) n.º 
[...]/2012 [RDC] afetado 
proporcionalmente às diferentes 
categorias de regiões com base nas 
respetivas populações.
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Or. en

Justificação

O objetivo é incluir as regiões das capitais elegíveis para intervenções do FEDER no âmbito 
do presente artigo.

Alteração 314
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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, n.º 2, 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 temáticos definidos no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC].

A alínea b) do presente artigo aplica-se 
também às 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;

Or. en

Alteração 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 4.º, 
relativamente à afetação especial 
destinada a regiões ultraperiféricas e 
escassamente povoadas deverá ser 
garantida uma flexibilidade suficiente na 
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utilização dos recursos de modo a 
salvaguardar a acessibilidade dessas 
regiões.

Or. en

Alteração 316
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, os recursos do 
FEDER atribuídos nos termos do artigo 
4.º, n.º 1 podem ser reduzidos num 
montante equivalente aos recursos 
atribuídos pelo Fundo de Coesão ao 
objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4 do Regulamento (UE) n.º 
[...]/2012 [RDC] afetado 
proporcionalmente às diferentes 
categorias de regiões com base nas 
respetivas populações.

Or. en

Alteração 317
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação da alínea a) e da 
subalínea i), os Estados-Membros 
insulares que recebem apoio financeiro a 
título do Fundo de Coesão, e outras ilhas, 
com exceção daquelas em que se localizar 
a capital de um Estado-Membro ou que 
disponham de uma ligação permanente ao 
continente, aplicam-se a alínea b) e as 
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subalíneas i) e ii).

Or. en

Justificação

A proposta permitirá aos Estados-Membros e regiões com especificidades territoriais 
particulares utilizar a combinação adequada de políticas para dar resposta de forma eficaz 
às suas desvantagens e explorar as suas potencialidades sem diluir o objetivo global de 
aumentar a concentração temática.

Alteração 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]:

O FEDER financia, de todos os 11 
objetivos temáticos, os seguintes objetivos 
de investimento prioritário previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC] enumerados infra, de 1 a 
11, em conformidade com as necessidades 
regionais e as potencialidades descritas 
nos contratos de parceria:

Or. en

Alteração 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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

Texto da Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]:

O FEDER centra a sua assistência nos
seguintes objetivos temáticos de 
investimento prioritário previstos no artigo 
9.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]:
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Or. en

Alteração 320
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]:

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] em 
conformidade com as necessidades 
regionais e as potencialidades descritas 
nos contratos de parceria:

Or. en

Alteração 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]:

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] em 
conformidade com as necessidades 
regionais e as potencialidades descritas 
nos contratos de parceria:

Or. en

Alteração 322
Fiorello Provera
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]:

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] em 
conformidade com as necessidades 
regionais e as potencialidades descritas 
nos contratos de parceria:

Or. en

Alteração 323
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]:

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC], de acordo com 
as necessidades e potencialidades 
regionais descritas nos contratos de 
parceria:

Or. it

Alteração 324
Richard Seeber

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
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(UE) n.º […]/2012 [RDC]: (UE) n.º […]/2012 [RDC], conforme as 
respetivas necessidades regionais:

Or. de

Justificação

Visto que as regiões têm, em parte, necessidades muito diferentes, estas devem ser tidas em 
consideração.

Alteração 325
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]:

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] em 
conformidade com as necessidades 
regionais e as potencialidades descritas 
nos contratos de parceria:

Or. en

Alteração 326
Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]:

O FEDER centra a sua assistência nos
seguintes objetivos temáticos de 
investimento prioritário previstos no artigo 
9.º do Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
[RDC]:

Or. en
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Justificação

Essa alteração seria benéfica em termos de clareza no que diz respeito à elegibilidade das 
ações e despesas que podem ser suportadas pelos Fundos.

Alteração 327
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(1) Reforço da investigação, 
desenvolvimento tecnológico e inovação:

1) Reforço da investigação, 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação respeitadora do ambiente 
através:

Or. en

Alteração 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 e inovação 
sustentável:

Or. xm

Justificação

A inovação não deve comprometer a prioridade temática 6, devendo encorajar o 
desenvolvimento sustentável.

Alteração 329
Bogusław Sonik
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Reforço da investigação, 
desenvolvimento tecnológico e inovação:

1) Reforço da investigação, 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação respeitadora do ambiente:

Or. en

Alteração 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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), da 
tecnologia e das competências e serviços 
no âmbito da inovação, promoção da 
excelência na I&I, promoção de centros de 
competência, nomeadamente os de 
interesse europeu;

Or. en

Alteração 331
Herbert Reul

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

Texto proposto pela 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 caso existam 
possibilidades de sinergia com outros 
programas europeus, como por exemplo 
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com o concurso para a fundação de 
institutos de investigação de excelência ao 
abrigo do Horizonte 2020;

Or. de

Justificação

Ver a este respeito também o considerando 5-A (novo). Inúmeros concursos regionais 
demonstraram que este instrumento é especialmente indicado para criar serviços de topo. 
Mas mesmo naquelas regiões, que não se encontram entre as vencedoras, estes concursos 
provocam uma melhoria do ambiente de inovação e, deste modo, consideráveis 
desenvolvimentos.

Alteração 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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;

Or. en

Alteração 333
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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;
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Or. en

Alteração 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

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 da inovação no setor 
dos serviços;

Or. sk

Alteração 335
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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), das 
competências e serviços no âmbito da 
inovação, promoção da excelência na I&I, 
promoção de centros de competência, 
nomeadamente de interesse europeu;

Or. en

Justificação

O objetivo é refletir a importância da inovação nos serviços, pelo que sugiro, portanto, a 
inclusão da prioridade do investimento, n.º 1, alínea a), conforme referido.

Alteração 336
Victor Boştinaru
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea a-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A). Promoção de centros de 
competência, nomeadamente os de 
interesse europeu;

Or. en

Alteração 337
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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 das empresas 
na inovação e investigação e no 
estabelecimento de ligações e sinergias 
entre as empresas, centros de I&D e 
instituições de ensino superior, 
especialmente o desenvolvimento de 
produtos e serviços, transferência de 
tecnologia, inovação eficiente do ponto de 
vista ecológico, inovação social, indústrias 
culturais e criativas e aplicações de 
interesse público, estimulação da procura, 
redes, clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;

Or. en

Alteração 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
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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, indústrias 
culturais e criativas e aplicações de 
interesse público, estimulação da procura, 
redes, clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;

Or. en

Alteração 339
Hermann Winkler

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

Texto proposto pela 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 públicas e privadas, 
desenvolvimento de produtos e serviços, 
transferência de tecnologia, inovação social 
indústria de cultura e criatividade e 
aplicações de interesse público, 
estimulação da procura, redes, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;

Or. de

Justificação

Em parte, planos inovadores a nível municipal são realizados por uma empresa própria 
municipal e não por uma empresa privada. Uma inovação deve, no entanto, sempre ser 
financiada como tal, independentemente da forma jurídica do potencial beneficiário.

Alteração 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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 e apoio ao investimento em 
I&I das empresas e dos centros de 
investigação, 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;

Or. fr

Alteração 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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, indústrias culturais e 
criativas, aplicações de interesse público, 
estimulação da procura, redes, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;

Or. en

Alteração 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(b) Promoção do investimento em I&I das (b) Promoção do investimento em I&I das 
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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;

empresas públicas e privadas, 
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;

Or. de

Alteração 343
Peter Simon

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

Texto proposto pela 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 públicas e privadas, 
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;

Or. de

Justificação

Clarificação do texto do regulamento, pois deverá assegurar-se que o financiamento de 
inovações inclui tanto empresas públicas, quanto privadas.

Alteração 344
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção do investimento em I&I das 
empresas, desenvolvimento de produtos e 

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

serviços, transferência de tecnologia, 
inovação social e aplicações de interesse 
público, cooperação industrial, 
estimulação da procura, redes, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;

Or. fr

Alteração 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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 e estabelecimento de ligações e 
sinergias entre as empresas, reforço dos 
centros de I&D e instituições de ensino 
superior, especialmente o 
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;

Or. en

Alteração 346
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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, 

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, indústrias 
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clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;

culturais e criativas e aplicações de 
interesse público, estimulação da procura, 
redes, clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;

Or. en

Alteração 347
Viktor Uspaskich

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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 aplicações de interesse 
público e desenvolvimento urbano, 
estimulação da procura, redes, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;

Or. en

Alteração 348
Richard Seeber

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

Texto proposto pela 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, 
financiamento de planos de investigação 
no setor da eficiência energética, inovação 
social e aplicações de interesse público, 
estimulação da procura, redes, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;
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Or. de

Justificação

Os investimentos no financiamento de planos de investigação no setor de eficiência 
energética trazem uma mais-valia para toda a população da União Europeia e ajudam a 
concretizar os objetivos da estratégia Europa 2020.

Alteração 349
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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, indústrias 
culturais e criativas e aplicações de 
interesse público, estimulação da procura, 
redes, clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;

Or. en

Alteração 350
Nuno Teixeira

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

Or. pt

Justificação

A engenharia de produtos deve ser elegível, para que as empresas possam efetuar 
investimentos na área de design industrial e novos produtos que depois serão testados à 
escala industrial. As atividades de inovação de processos (fabrico ou produção), métodos 
organizacionais (gestão de recursos humanos, plataformas de aprendizagem) e de mercado 
(diminuir o fosso com o consumidor final) representam um elevado valor acrescentado para 
as empresas se modernizarem e serem mais competitivas.

Alteração 351
Lambert van Nistelrooij

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

Or. en

Alteração 352
Michael Theurer

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

Texto proposto pela 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 

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

e aplicações de interesse público, 
estimulação da procura, redes, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;

Or. de

Alteração 353
Manfred Weber

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

Texto proposto pela 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 públicas e privadas, 
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;

Or. de

Alteração 354
Richard Seeber

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

Or. en
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Alteração 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Apoio a ligações e sinergias 
apropriadas com o programa 
«Horizonte 2020»;

Or. it

Justificação

O apoio à pesquisa científica deve ser associado de forma adequada à política de coesão, a 
fim de facilitar uma melhor consecução dos objetivos da mesma.

Alteração 356
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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 à investigação, linhas-piloto, 
ações avançadas de validação de produtos, 
capacidades avançadas de produção e 
primeira produção, em particular de 
tecnologias seminais essenciais, bem como 
difusão de tecnologias de interesse geral;

Or. en

Alteração 357
Peter Simon
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto proposto pela 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, bem como as suas aplicações, 
mesmo no setor público, 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.

Or. de

Justificação

Clarificação do texto do regulamento, de modo a que seja possível financiar mesmo os planos 
de investigação inovadores de organismos públicos, por ex. a nível municipal.

Alteração 358
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – subalínea 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, capacidades laboratoriais, 
propriedade industrial, protótipos, linhas-
piloto, ações avançadas de validação de 
produtos, capacidades avançadas de 
produção e primeira produção de 
tecnologias seminais essenciais, bem como 
desenvolvimento e difusão de tecnologias 
de interesse geral.

Or. pt

Justificação

Muitas empresas possuem laboratórios próprios de desenvolvimento de novos produtos, 
podendo assim apresentar aos seus clientes novas embalagens que chegarão ao consumidor 
final. Estas atividades laboratoriais devem ser elegíveis pois permitem melhorar a inovação 
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das empresas e desenvolver novos produtos de elevado valor acrescentado, devendo toda a 
investigação ser protegida por patentes (propriedade industrial).

Alteração 359
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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 à investigação, linhas-piloto, 
ações avançadas de validação de produtos, 
capacidades avançadas de produção e 
primeira produção, em particular de 
tecnologias seminais essenciais, bem como 
difusão de tecnologias de interesse geral.

Or. en

Justificação

Para evitar a utilização de uma formulação demasiado específica e limitada no caso das 
prioridades de investimento, recomendo a alteração da formulação relativa à prioridade de 
investimento na alínea c) do n.º 1 de acordo com o texto mencionado supra.

Alteração 360
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – alínea c) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) Desenvolvimento de ligações e 
sinergias apropriadas com o 
Horizonte 2020;

Or. en

Alteração 361
Ramona Nicole Mănescu



PE491.053v01-00 154/172 AM\903902PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Mobilização das capacidades de 
inovação das PME em todos os domínios, 
deteção e apoio da inovação em pequenas 
e microempresas e aos «inovadores 
adormecidos», particularmente através do 
«coaching» direcionado para as pequenas 
e microempresas, apoio às empresas 
intermediárias e à sua aplicação das 
medidas que visam incentivar a cultura da 
inovação, a cooperação com centros de 
investigação, apoio à aplicação da 
inovação e à respetiva exploração 
comercial;

Or. en

Alteração 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Desenvolvimento de ligações e 
sinergias entre as empresas, os centros de 
investigação e desenvolvimento e o ensino 
superior

Or. fr

Alteração 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Desenvolvimento de ligações e 
sinergias apropriadas com o 
Horizonte 2020

Or. en

Alteração 364
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Desenvolvimento de ligações e 
sinergias apropriadas com o 
Horizonte 2020;

Or. en

Alteração 365
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Desenvolvimento de ligações e 
sinergias apropriadas com o 
Horizonte 2020;

Or. en

Alteração 366
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – alínea c-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

c A) Apoio ao desenvolvimento e 
reestruturação de parques de ciência e 
tecnologia, incluindo o fomento de 
sinergias estratégicas entre as entidades 
do sistema científico e tecnológico e as 
empresas, criação de incubadoras e 
aceleradores de empresas de base 
tecnológica e reforço da aposta regional 
em polos de competitividade e tecnologia.

Or. pt

Justificação

Os parques de ciência e tecnologia devem ser considerados nos objetivos prioritários, 
promovendo sinergias estratégicas entre várias instituições do mesmo setor de atividade. 
Pretende-se que as regiões invistam em áreas renovadas, captando empresas especializadas e 
que criem redes de cooperação com universidades ou centros de investigação. O 
desenvolvimento territorial pode ser alavancado pelos investimentos realizados em 
infraestruturas que criem condições para a localização de empresas.

Alteração 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Conservação e promoção do 
património cultural e criativo da União 
Europeia:
a) Promoção de políticas culturais 
participadas e partilhadas destinadas ao 
apoio e à valorização do património 
cultural europeu, material e imaterial, a 
fim de garantir repercussões económicas 
e cognitivas;
b) Apoio à experimentação, à inovação e 
ao empreendedorismo no domínio da 
cultura e da criatividade;
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c) Promoção do turismo sustentável, 
incluindo as atividades de turismo 
marítimo, através do desenvolvimento de 
redes e serviços eficientes, inovadores e de 
qualidade nos territórios;

Or. it

Justificação

A proposta da Comissão deve permitir a valorização da cultura da União Europeia em 
termos gerais, garantindo que o desenvolvimento dos territórios ocorra também através da 
proteção e da promoção do património cultural e do apoio ao turismo sustentável, à 
criatividade e à experimentação.

Alteração 368
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Fomento da acessibilidade, utilização e 
qualidade das TIC:

2) Fomento da acessibilidade, utilização e 
qualidade das TIC através:

Or. en

Alteração 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Fomento da acessibilidade, utilização e 
qualidade das TIC:

2) Fomento da acessibilidade e utilização 
generalizada e da qualidade das TIC:

Or. en
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Alteração 370
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Implantação alargada da banda larga e 
implantação de redes de banda larga;

a) Implantação alargada da banda larga e 
implantação de redes de banda larga e 
apoio à adoção das tecnologias e redes 
futuras e emergentes para a economia 
digital;

Or. en

Alteração 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Implantação alargada da banda larga e 
implantação de redes de banda larga;

a) Implantação alargada da banda larga e 
implantação de redes de banda larga e 
apoio ao desenvolvimento de tecnologias e 
redes futuras e emergentes para a 
economia digital;

Or. en

Alteração 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

b) Desenvolvimento de produtos e serviços 
TIC, comércio eletrónico e fomento da 
procura de competências TIC;

b) Desenvolvimento de produtos e serviços 
digitais e TIC, comércio eletrónico e 
fomento da procura de competências TIC;
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Or. fr

Alteração 373
Ramona Nicole Mănescu

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, 
infoinclusão.

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, cultura em linha, 
saúde em linha, infoinclusão.

Or. en

Alteração 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, 
infoinclusão;

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, formação em 
linha, cultura em linha, saúde em linha, 
infoinclusão.

Or. en

Alteração 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

c) Fomento das aplicações TIC na c) Fomento das aplicações TIC na 
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administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, saúde em linha, 
infoinclusão.

administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, saúde em linha, 
infoinclusão e cultura em linha.

Or. fr

Alteração 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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, 
infoinclusão;

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, cultura em linha, 
saúde em linha, infoinclusão.

Or. en

Alteração 377
Fiorello Provera

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, 
infoinclusão;

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, cultura 
em linha, aprendizagem em linha, saúde 
em linha, infoinclusão.

Or. en

Alteração 378
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, saúde em linha, 
infoinclusão;

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, cultura em linha, 
saúde em linha, infoinclusão.

Or. en

Alteração 379
Nuno Teixeira

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, 
infoinclusão.

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, saúde em linha, 
infoinclusão e plataformas tecnológicas 
na área da educação;

Or. pt

Justificação

Além dos investimentos tecnológicos na área da aprendizagem, saúde e infoinclusão, também 
os investimentos realizados na área da educação devem ser elegíveis, tal como as 
plataformas de e-learning e b-learning que são disponibilizadas para a formação de pessoas 
à distância.

Alteração 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Fomento das aplicações TIC na 
gestão e controlo dos sistemas 
energéticos.
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Or. en

Alteração 381
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Fomento das aplicações TIC na 
gestão e controlo dos sistemas 
energéticos.

Or. en

Alteração 382
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Fomento das aplicações TIC na 
gestão e controlo dos sistemas 
energéticos.

Or. en

Alteração 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Promoção da acessibilidade aos 
produtos e serviços TIC por parte dos 
grupos desfavorecidos.
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Or. en

Alteração 384
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Fomento das aplicações TIC na 
gestão e controlo dos sistemas 
energéticos.

Or. en

Alteração 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Promoção da acessibilidade aos 
produtos e serviços TIC por parte dos 
grupos desfavorecidos.

Or. en

Alteração 386
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Promoção da acessibilidade aos 
produtos e serviços TIC nas regiões com 
desvantagens naturais permanentes, 
conforme previsto no artigo 10.º do 
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Regulamento (UE) n.º [...]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 387
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Promoção da acessibilidade aos 
produtos e serviços TIC nas regiões com 
desvantagens naturais permanentes, 
conforme previsto no artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 388
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(3) Reforço da competitividade das PME: 3) Reforço da competitividade e 
sustentabilidade das empresas e, em 
especial, das PME através:

Or. en

Alteração 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 390
Hermann Winkler

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(3) Reforço da competitividade das PME: (3) Reforço da competitividade das 
empresas, em especial das PME:

Or. de

Justificação

Além das PME, que indiscutivelmente devem estar no centro das atenções, devem também ser 
possíveis investimentos noutras empresas. Os indicadores em anexo deveriam ser 
respetivamente adaptados.

Alteração 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

(3) Reforço da competitividade das PME: (3) Reforço da competitividade das
empresas, principalmente das PME:

Or. fr

Alteração 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Reforço da competitividade das PME: 3) Reforço da competitividade das
empresas e, em especial, das PME:

Or. en

Alteração 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

3) Reforço da competitividade das PME: 3) Reforço da competitividade das 
empresas, especialmente das PME, 
incluindo as empresas sociais e as de 
economia social:

Or. es

Alteração 394
Michael Theurer

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

(3) Reforço da competitividade das PME: (3) Reforço da competitividade das 
empresas, em especial das (PME):

Or. de

Alteração 395
Bogusław Sonik
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 396
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto da Comissão Alteração

(3) Reforço da competitividade das PME: 3) Reforço da competitividade das 
empresas e, em especial, das PME através:

Or. en

Justificação

A UE deve apoiar as empresas europeias em geral, em conformidade com o previsto na 
política industrial europeia.

Alteração 397
Hermann Winkler

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

Texto proposto pela 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, bem como de 
transferências de empresas; promoção de 
medidas para o apoio e acompanhamento 
estabilizadores de PME e promoção de 
investimentos numa única empresa;
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Or. de

Alteração 398
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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 e a 
recuperação das empresas existentes, 
designadamente através de viveiros de 
empresas, também em zonas que se veem 
confrontadas com importantes desafios 
ambientais, climáticos ou demográficos, 
através da criação de sinergias com o 
FSE.

Or. en

Alteração 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, em particular 
nas áreas que enfrentam grandes desafios 
sociais como sejam os bairros urbanos 
desfavorecidos, desenvolvendo sinergias 
com o FSE e promovendo projetos de 
ecoturismo e de turismo sustentável;

Or. xm
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Justificação

Os bairros urbanos desfavorecidos constituem uma fonte de recursos, os quais não dispõem 
frequentemente de meios e de conhecimentos suficientes para desenvolver o espírito 
empresarial, na medida que estas áreas são muitas vezes negligenciadas pelos investidores. 

Alteração 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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,
designadamente através de viveiros de 
empresas;

Or. en

Alteração 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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,
levando em conta, nomeadamente, o modo 
específico utilizado pelas mulheres para 
fundar empresas, facilitando a exploração 
económica de ideias novas e incentivando 
a criação de novas empresas;

Or. en
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Alteração 402
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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 em zonas que se veem 
confrontadas com importantes desafios 
ambientais, climáticos ou demográficos, 
como as regiões de montanha, e através 
da criação de sinergias com o FSE.

Or. en

Alteração 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 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, incluindo 
investimentos sob a forma de capital de 
risco;

Or. en

Alteração 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)
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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 e a transmissão/aquisição de 
empresas;

Or. fr

Alteração 405
Richard Seeber

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

Texto proposto pela 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 e 
transferências de empresas; especialmente 
em regiões que se veem confrontadas com 
grandes desafios ambientais, climáticos 
ou demográficos, como no caso das 
regiões montanhosas;

Or. de

Justificação

As regiões montanhosas defrontam desafios especiais condicionados pela natureza. Têm de 
combater variados problemas, como por exemplo a emigração e as desvantagens 
económicas. Uma abordagem integrada do financiamento por fundos estruturais é portanto 
aqui especialmente necessária.

Alteração 406
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)
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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 em zonas que se veem 
confrontadas com importantes desafios 
ambientais, climáticos ou demográficos, 
como as regiões de montanha, e através 
da criação de sinergias com o FSE;

Or. en


