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Alteração 407
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 408
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Desenvolvimento e implementação de 
novos modelos empresariais para as PME, 
tendo especialmente em vista o apoio ao 
reforço da competitividade de empresas 
que operam nos mercados mais próximos, 
e ações que visem a participação das PME 
em mercados intraeuropeus e 
internacionais, incluindo a criação de 
empresas respeitadoras do ambiente, o 
desenvolvimento dos mercados locais, 
bem como a sua internacionalização.

Or. en

Alteração 409
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Desenvolvimento de novos modelos 
empresariais para as PME, nomeadamente 
tendo em vista a criação de empresas 
respeitadoras do ambiente (eco empresas), 
o acesso aos mercados locais e a sua 
internacionalização.

Or. en

Alteração 410
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 411
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Desenvolvimento e implementação de 
novos modelos empresariais para as PME, 
tendo especialmente em vista a criação de 
empresas respeitadoras do ambiente (eco 
empresas), o desenvolvimento dos 
mercados locais e a sua 
internacionalização.
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Or. en

Alteração 412
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Desenvolvimento de novos modelos 
empresariais e de novas competências 
empresariais nas PME, tendo 
especialmente em vista a sua 
internacionalização.

Or. en

Alteração 413
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Desenvolvimento e implementação de 
novos modelos empresariais para as PME, 
nomeadamente a criação de empresas 
respeitadoras do ambiente (eco empresas), 
o desenvolvimento dos mercados locais e a 
sua internacionalização.

Or. en

Alteração 414
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

b) Desenvolvimento de novos modelos 
empresariais para as PME, tendo 
especialmente em vista o aumento da 
produtividade, da flexibilidade e da 
capacidade de resposta e presença ativa 
das PME nos mercados internacionais;

Or. pt

Justificação

Além das atividades de internacionalização, todas as outras relacionadas com o aumento da 
produtividade laboral, flexibilidade e eficiência das empresas deve ser elegível, dotando-se as 
empresas de fatores mais competitivos para estarem eficazmente presentes nos mercados 
internacionais.

Alteração 415
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Apoio à criação e alargamento de 
capacidades avançadas de 
desenvolvimento de produtos e serviços;

Or. en

Alteração 416
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) Apoio à capacidade das PME para 
participarem no processo de crescimento e 
inovação;
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Or. en

Alteração 417
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promoção das prestações de 
serviços de apoio às empresas, 
nomeadamente a ecoinovação, a 
utilização eficiente dos recursos e a gestão 
do desempenho em matéria ambiental;

Or. en

Alteração 418
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 419
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa

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

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

Or. en

Justificação

É importante definir melhor as prioridades de investimento (Seleção de elementos do 
documento de trabalho dos serviços da Comissão (SWD(2012) 61 final).

Alteração 420
Manfred Weber, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoio à criação e alargamento de 
capacidades avançadas de 
desenvolvimento de produtos e serviços;
(Queira, por favor, alterar a numeração do 
presente elemento. Deve ler-se artigo 5 -
n.º 3 - alínea c).)

Or. en
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Alteração 421
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Apoio às ações de informação, 
deteção e acompanhamento destinadas a 
apoiar o desenvolvimento de PME 
inovadoras;

Or. fr

Justificação

Devem ser incentivadas as iniciativas que visam uma melhor organização da deteção e do 
acompanhamento das PME inovadoras, na linha da estratégia de Europa 2020.

Alteração 422
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoio à criação e alargamento de 
capacidades avançadas de 
desenvolvimento de produtos e serviços;

Or. en

Alteração 423
Fiorello Provera

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

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

Or. en

Alteração 424
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Desenvolvimento e apoio ao turismo 
sustentável.

Or. de

Justificação

O turismo contribui de forma significativa para o emprego, para o crescimento económico e 
para o êxito da cooperação inter-regional e transnacional. É importante apoiar o turismo 
sustentável, de modo a alcançar os objetivos da estratégia EU 2020. 

Alteração 425
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 426
Michael Theurer

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoio à capacidade das PME para 
participarem no processo de crescimento e 
inovação;

Or. en

Alteração 427
Manfred Weber, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Apoio à capacidade das PME para 
participarem no processo de crescimento e 
inovação;
(Queira, por favor, alterar a numeração do 
presente elemento. Deve ler-se artigo 5 -
n.º 3 - alínea d).)

Or. en

Alteração 428
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Apoio a atividades de informação, 
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formação, monitorização e 
acompanhamento de organizações 
intermediárias atuando em prol das PME, 
nomeadamente as microempresas das 
áreas prioritárias da estratégia Europa 
2020 e da Lei das Pequenas Empresas;

Or. en

Alteração 429
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Apoio à capacidade das PME para 
participarem no processo de crescimento e 
inovação;

Or. en

Alteração 430
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Promoção do estabelecimento e do 
funcionamento de empresas industriais e 
de serviços;

Or. de

Alteração 431
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-B) Promoção da capacidade das PME 
para investir em processos de crescimento 
e de inovação;

Or. de

Alteração 432
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Apoio à transição para uma economia de 
baixo teor de carbono em todos os setores:

4. Apoio à transição para uma economia 
respeitadora do ambiente, baseada na 
poupança de energia e de baixo teor de 
carbono em todos os setores, através do 
seguinte:

Or. en

Alteração 433
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Apoio à transição para uma economia de 
baixo teor de carbono em todos os setores:

4. Apoio à transição para uma economia 
respeitadora do ambiente, baseada na 
poupança de energia em todos os setores, 
incluindo o desenvolvimento urbano, 
através do seguinte:

Or. en
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Alteração 434
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Apoio à transição para uma economia de 
baixo teor de carbono em todos os setores;

4. Apoio à transição para uma economia de 
baixo teor de carbono e ao aumento da 
eficiência dos recursos em todos os 
setores:

Or. de

Justificação

A redução das emissões de carbono e o aumento da eficiência dos recursos constituem 
objetivos complementares e devem, por isso, ser ambos referidos no presente número.

Alteração 435
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Apoio à transição para uma economia de 
baixo teor de carbono em todos os setores:

4. Apoio à transição para uma economia 
respeitadora do ambiente, baseada na 
poupança de energia em todos os setores, 
através do seguinte:

Or. en

Alteração 436
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Apoio à transição para uma economia de 4. Apoio à transição para uma economia de 
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baixo teor de carbono em todos os setores: baixo teor de carbono e ao aumento da 
eficiência dos recursos em todos os 
setores:

Or. de

Alteração 437
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promoção e apoio da produção, 
transporte e distribuição de fontes 
renováveis de energia;

Or. fr

Alteração 438
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A redução das emissões de carbono e o aumento da eficiência dos recursos constituem 
objetivos complementares e devem, por isso, ser ambos referidos no presente número.

Alteração 439
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Promoção da produção e distribuição de 
fontes renováveis de energia, incluindo o 
consumo próprio;

Or. es

Alteração 440
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Promoção da eficiência energética, da 
micro geração, da utilização das energias 
renováveis pelos Estados-Membros e da 
sua adaptação às exigências do 
desenvolvimento sustentável e de uma 
economia de baixo teor de carbono, 
nomeadamente o apoio ao investimento 
na informação, formação e 
monitorização, bem como na inovação 
das PME no domínio das tecnologias de 
baixo teor de carbono;

Or. en

Alteração 441
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
empresas;
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Or. de

Alteração 442
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 443
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Até ao momento, as PME e as microempresas beneficiam dos Fundos Estruturais apenas de 
forma muito limitada. Ao contrário das grandes empresas, muitas vezes não dispõem de 
capacidades e de recursos suficientes para investirem na eficiência energética e em energias 
renováveis. Em tempos de austeridade, não é adequado que as grandes empresas tenham 
acesso aos fundos da UE para medidas de eficiência que sejam rentáveis.

Alteração 444
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas
empresas, em particular nas PME;

Or. fr

Alteração 445
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promoção da eficiência energética, da 
utilização das energias renováveis e das 
práticas respeitadoras do ambiente nas 
PME;

Or. fr

Justificação

É importante incentivar as práticas de produção ecologicamente responsáveis nas PME para 
atingir os objetivos ambientais da UE.

Alteração 446
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 447
Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
PME, como definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão;

Or. en

Alteração 448
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Promoção da eficiência energética e dos 
recursos e da utilização de energias e 
recursos renováveis nas PME;

Or. de

Justificação

A redução das emissões de carbono e o aumento da eficiência dos recursos constituem 
objetivos complementares e devem, por isso, ser ambos referidos no presente número.

Alteração 449
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

estratégias em prol da gestão da procura e 
da utilização das energias renováveis nas 
PME;

Or. es

Alteração 450
Michael Theurer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 451
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 452
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Justificação

Todas as empresas devem ser elegíveis para os investimentos a efetuar na área das energias 
renováveis. Devido ao elevado consumo energético, as grandes empresas poderão adotar 
sistemas mais eficientes, contribuindo decisivamente para a UE alcançar mais facilmente os 
objetivos definidos na Estratégia UE 2020. Além disso, os investimentos efetuados pelas 
Grandes Empresas assumem um efeito de alavancagem da economia regional, devido ao 
facto das PME´s serem subcontratadas.

Alteração 453
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas, nomeadamente nos edifícios 
públicos e no setor da habitação na sua 
globalidade, de modo a apoiar a coesão 
social e territorial;

Or. en

Alteração 454
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e, primeiramente, no setor da 
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habitação, a fim de apoiar a coesão social 
e o consumo responsável, bem como de 
reduzir a pobreza energética e a falta de 
alojamento condigno e saudável;

Or. xm

Justificação

Ao manter a elegibilidade do FEDER para o cofinanciamento de trabalhos com vista à 
melhoria do rendimento energético nas habitações, os residentes devem beneficiar de uma 
redução nas suas faturas de energia.

Alteração 455
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Promoção e apoio da eficiência 
energética e das energias renováveis nas 
infraestruturas públicas, nomeadamente 
nos edifícios públicos e no setor da 
habitação.

Or. fr

Alteração 456
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e no setor da habitação, com 
apoio específico aos agregados familiares 
pobres, garantindo que as medidas de 
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eficiência energética contribuem para 
reduzir a pobreza energética;

Or. en

Alteração 457
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e nos setores público e privado da 
habitação;

Or. en

Alteração 458
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas, nomeadamente nos transportes 
públicos, e no setor da habitação;

Or. en

Alteração 459
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 4 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas;

Or. es

Alteração 460
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e no setor da habitação, de modo a 
apoiar a coesão social e territorial;

Or. en

Alteração 461
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e no setor da habitação, tanto no 
setor público como privado;

Or. fr

Alteração 462
László Surján
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e no setor da habitação, incluindo 
habitações recentemente construídas, em 
casos devidamente justificados;

Or. en

Alteração 463
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento de sistemas de 
distribuição inteligente a níveis de baixa 
tensão;

d) Desenvolvimento e implementação de 
sistemas de distribuição inteligentes a 
níveis de baixa e média tensão;

Or. en

Alteração 464
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

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

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento de sistemas de 
distribuição inteligente a níveis de baixa 
tensão;

d) Desenvolvimento de sistemas de 
distribuição inteligentes a níveis de baixa e 
média tensão;

Or. en



PE491.055v01-00 26/171 AM\903904PT.doc

PT

Alteração 465
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento de sistemas de 
distribuição de gás natural;

Or. en

Alteração 466
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para as zonas urbanas, incluindo a 
promoção e o desenvolvimento da 
mobilidade urbana sustentável e de 
transportes públicos ecológicos.

Or. de

Alteração 467
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente, para as zonas urbanas, 
incluindo a promoção da mobilidade 
urbana sustentável, de transportes 
públicos limpos e de medidas de 
adaptação relevantes para a redução;
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Or. en

Alteração 468
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias respeitadoras 
do ambiente e baseadas na poupança de 
energia para as zonas urbanas;

Or. en

Alteração 469
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 470
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para as zonas urbanas e para 
outras zonas territoriais funcionais.
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Or. de

Justificação

A promoção de estratégias de baixo teor de carbono deve ter igualmente em conta o facto de 
o apoio a estratégias de baixo teor de carbono já não se restringir apenas a zonas urbanas, 
englobando frequentemente categorias geográficas maiores que envolvem várias cidades, 
cidades e respetivas imediações ou agrupamentos regionais. 

Alteração 471
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias respeitadoras 
do ambiente e baseadas na poupança de 
energia para as zonas montanhosas;

Or. en

Alteração 472
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para as zonas urbanas e da 
mobilidade urbana sustentável;

Or. en

Alteração 473
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 4 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para as zonas urbanas, em especial 
no setor dos transportes urbanos e 
periurbanos;

Or. es

Alteração 474
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias respeitadoras 
do ambiente e baseadas na poupança de 
energia para as zonas montanhosas;

Or. en

Alteração 475
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para as zonas urbanas, incluindo 
os investimentos efetuados nas energias 
renováveis e na reconversão de 
infraestruturas energéticas em sistemas 
mais eficientes e sustentáveis;

Or. pt

Justificação

As zonas urbanas estão a efetuar elevados investimentos na área da eficiência energética, 
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sendo importante apoiar a promoção mas também a efetiva implementação de sistemas 
energéticos (e.g.: iluminação, sinalização) mais eficientes e amigos do ambiente. É 
importante promover as Green Cities como forma de contribuírem para melhorar a 
qualidade de vida das populações.

Alteração 476
Manfred Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para as zonas urbanas e para 
outras zonas territoriais;

Or. en

Alteração 477
Michael Theurer

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para as zonas urbanas e para 
outras zonas territoriais;

Or. en

Alteração 478
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

e) Promoção de estratégias de baixo teor de e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
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carbono para as zonas urbanas. carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente para as zonas urbanas, 
incluindo medidas territoriais em 
cumprimento dos objetivos de redução e 
de adaptação;

Or. en

Alteração 479
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 - alínea e – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Promoção da cogeração de elevada 
eficiência de calor e eletricidade, 
promovendo inclusivamente tecnologias 
novas e emergentes que contribuam para 
uma economia de baixo teor de carbono;

Or. en

Alteração 480
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Promoção e apoio da investigação e 
da inovação em tecnologias com baixas 
emissões de carbono;

Or. fr

Alteração 481
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Promoção da cogeração de elevada 
eficiência de calor e eletricidade.

Or. en

Alteração 482
Viktor Uspaskich

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Melhoria da eficiência energética 
através da promoção da utilização de 
energias renováveis.

Or. en

Alteração 483
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Apoio da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis nos 
estabelecimentos turísticos;

Or. es

Alteração 484
Victor Boştinaru
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Promoção da cogeração de elevada 
eficiência e de aquecimento e 
arrefecimento urbanos e apoio à respetiva 
rede de distribuição;

Or. en

Alteração 485
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Promoção de sistemas de 
transportes ecológicos, nomeadamente da 
eletromobilidade;

Or. de

Justificação

A eletromobilidade é particularmente merecedora de apoio, enquanto alternativa entre 
sistemas de transporte inovadores e ecológicos.

Alteração 486
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade 
sustentável;
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Or. en

Alteração 487
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade 
sustentável;

Or. en

Justificação

A alínea c) do n.º 7 seria mais apropriada ao objetivo temático 4.

Alteração 488
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 - alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Promoção de estratégias ecológicas 
e de baixo consumo energético para zonas 
montanhosas;

Or. de

Justificação

Devido à sua natureza, as zonas montanhosas enfrentam desafios específicos e vários 
problemas. O investimento em estratégias ecológicas e de baixo consumo energético seria 
benéfico, quer para o ambiente quer para a população local.

Alteração 489
Bogusław Sonik
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 - alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Melhoria da eficiência energética e 
reforço da segurança energética através 
da construção e modernização das redes 
de transporte e distribuição de 
eletricidade, gás natural e petróleo, da 
infraestrutura de armazenamento de gás 
natural e petróleo e da infraestrutura de 
GNL.

Or. en

Alteração 490
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 4 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Reforço das infraestruturas 
turísticas;

Or. es

Alteração 491
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 4 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Proteção e valorização do património 
natural e promoção das riquezas naturais; 

Or. es
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Justificação

A lo largo de los últimos períodos de programación, el FEDER ha potenciado el desarrollo 
de la actividad del turismo en un elevado número de programas Operativos en Europa, con 
un impacto destacado en la creación de empleo. En particular los municipios que han visto 
cofinanciado por la Unión Europea su esfuerzo inversor en infraestructuras, han mejorado su 
atractivo turístico tanto en zonas rurales como urbanas, en muchos de los casos ligados a 
actuaciones de protección y mejora del patrimonio natural. En un contexto de dificultades de 
crecimiento económico, parece oportuno que el FEDER continúe o acentúe la ayuda a este 
tipo de acciones.

Alteração 492
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Apoio à rede de distribuição de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbanos;

Or. en

Alteração 493
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

5. Promoção da adaptação às alterações 
climáticas e da prevenção e gestão de 
riscos:

5. Promoção da adaptação às alterações 
climáticas e da prevenção e gestão de 
riscos através do seguinte:

Or. en

Alteração 494
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Promoção da adaptação às alterações 
climáticas e da prevenção e gestão de 
riscos:

5. Promover a adaptação às alterações 
climáticas com base nos ecossistemas e a 
prevenção e gestão de riscos;

Or. en

Justificação

A adaptação com base nos ecossistemas e a prevenção e gestão de riscos resultam em muitos 
benefícios adicionais (emprego, biodiversidade) e são frequentemente mais rentáveis do que 
as soluções técnicas. A fim de utilizar da melhor maneira os orçamentos públicos escassos, a 
política de coesão deve apoiar medidas que favoreçam a concretização de múltiplos objetivos 
da UE.

Alteração 495
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 496
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 497
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Promoção de investimentos para abordar 
riscos específicos, assegurar a capacidade 
de resistência às catástrofes baseada nos 
ecossistemas e desenvolver sistemas de 
gestão de catástrofes baseados nos 
ecossistemas.

Or. en

Alteração 498
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promoção e apoio de investimentos 
para abordar riscos específicos, assegurar a 
capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes.

Or. fr

Alteração 499
Hermann Winkler

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

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

b) Promoção de investimentos para abordar 
riscos específicos, como a proteção contra 
inundações, assegurar a capacidade de 
resistência às catástrofes e desenvolver 
sistemas de gestão de catástrofes.

Or. de

Alteração 500
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Promoção de investimentos para abordar 
riscos específicos, assegurar a capacidade 
regional de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas regionais de gestão 
de catástrofes, embora respeitando as 
competências nacionais.

Or. de

Alteração 501
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

6. Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos:

6. Preservar e proteger o ambiente, a 
biodiversidade, os ecossistemas e 
promover a eficiência dos recursos, 
incluindo o património cultural e natural, 
através do seguinte:

Or. en
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Alteração 502
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

6. Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos:

6. Proteger o ambiente, a biodiversidade e 
os ecossistemas e promover a eficiência 
dos recursos e os recursos culturais:

Or. en

Alteração 503
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

6. Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos:

6. Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos, incluindo do 
património cultural e natural:

Or. en

Alteração 504
Viktor Uspaskich

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

Texto da Comissão Alteração

6. Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos:

6. Preservar e proteger o ambiente, 
promover e desenvolver a eficiência dos 
recursos:

Or. en
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Alteração 505
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto da Comissão Alteração

6. Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos:

6. Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos, incluindo do 
património cultural e natural:

Or. en

Justificação

A UE e os Estados-Membros devem reconhecer o contributo da cultura para outros objetivos 
do FEDER e para a promoção deste património.

Alteração 506
Bogusław Sonika

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

Texto da Comissão Alteração

6. Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos:

6. Preservar e proteger o ambiente, a 
biodiversidade, os ecossistemas e 
promover a eficiência dos recursos;

Or. en

Alteração 507
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor dos 

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

resíduos para satisfazer os requisitos do 
acervo em matéria de ambiente, atribuindo 
prioridade a atividades num nível superior 
da hierarquia de resíduos, como a 
prevenção dos resíduos, e aumentando as 
capacidades de reutilização e de 
reciclagem;

Or. en

Justificação

De acordo com o Roteiro para a Eficiência dos Recursos e com a diretiva-quadro relativa 
aos resíduos, o financiamento deve dar prioridade a atividades num nível superior da 
hierarquia de resíduos para evitar uma maior proliferação de incineradores de resíduos e 
eliminação de resíduos em aterros, que dão origem a enormes custos sociais, económicos e 
ambientais.

Alteração 508
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 509
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor da 
água para satisfazer os requisitos do acervo 
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em matéria de ambiente; em matéria de ambiente e promover o 
acesso de todos a água saudável a preços 
razoáveis, bem como a redução das fugas 
na rede de abastecimento de água, a 
reutilização de águas cinzentas e a 
recolha da água das chuvas;

Or. en

Alteração 510
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor da 
água para satisfazer os requisitos do acervo 
em matéria de ambiente, bem como de 
uma gestão integrada e territorial dos 
recursos hídricos;

Or. en

Alteração 511
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor da 
água para satisfazer os requisitos do acervo 
em matéria de ambiente, bem como de 
uma gestão integrada e territorial dos 
recursos hídricos;

Or. en
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Alteração 512
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor da 
água para melhorar a sua disponibilidade, 
qualidade e eficiência na sua utilização;

Or. es

Alteração 513
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor da 
água para satisfazer os requisitos do acervo 
em matéria de ambiente, bem como de 
uma gestão integrada e territorial dos 
recursos hídricos;

Or. en

Alteração 514
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural;

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural e das 
infraestruturas culturais e turísticas;
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Or. de

Alteração 515
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural;

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural e natural;

Or. en

Alteração 516
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural;

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural e da pesquisa neste 
domínio;

Or. de

Justificação

A proteção do património cultural e a pesquisa neste domínio estão intrinsecamente 
relacionadas. 

Alteração 517
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Proteção, promoção e desenvolvimento c) Conservação, proteção, promoção e 
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do património cultural; desenvolvimento do património natural e
cultural;

Or. es

Alteração 518
Erminia Mazzoni, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural;

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural e do turismo 
sustentável;

Or. en

Alteração 519
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural;

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural, da herança 
ambiental e da paisagem;

Or. en

Alteração 520
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Apoio ao potencial endógeno de zonas 
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específicas, promovendo o 
desenvolvimento, a utilização e a 
acessibilidade dos recursos culturais e 
naturais, mesmo através do 
desenvolvimento de pequenas 
infraestruturas e serviços turísticos;

Or. en

Justificação

A presente alteração permitirá a intervenção em questões importantes para zonas 
transfronteiriças que, de outra forma, não seria suscetível de ser atribuída.

Alteração 521
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Promoção do turismo sustentável 
através de uma utilização eficiente dos 
recursos naturais e culturais;

Or. it

Justificação

A proposta da Comissão deve garantir que o desenvolvimento territorial se faça também 
através da proteção e promoção do património cultural e do apoio ao turismo sustentável, à 
experimentação e à criatividade.

Alteração 522
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção da biodiversidade, proteção 
dos solos e promoção de sistemas de 

d) Promoção e recuperação da 
biodiversidade, proteção dos solos e
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serviços ecológicos, incluindo a rede 
NATURA 200015, e infraestruturas verdes;

recuperação e promoção de sistemas de 
serviços ecológicos, incluindo a rede 
NATURA 200015, e infraestruturas 
verdes;

Or. en

Alteração 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção da biodiversidade, proteção 
dos solos e promoção de sistemas de 
serviços ecológicos, incluindo a rede 
NATURA 200015, e infraestruturas 
verdes;

d) Conservação, promoção da 
biodiversidade, preservação e proteção dos 
solos e promoção de sistemas de serviços 
ecológicos, incluindo a rede NATURA 
200015, e infraestruturas verdes;

Or. es

Alteração 524
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento e apoio à 
prestação de serviços ambientais que 
promovam e ecoinovação e a melhoria do 
desempenho ambiental e a eficiência na 
utilização dos recursos no setor público;

Or. en

Alteração 525
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento e apoio à
prestação de serviços ambientais que 
promovam a ecoinovação e a melhoria do 
desempenho ambiental e dos serviços 
públicos;

Or. en

Alteração 526
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento e apoio à 
prestação de serviços ambientais que 
promovam a ecoinovação e a melhoria do 
desempenho ambiental e dos serviços 
públicos;

Or. en

Alteração 527
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais, a reabilitação de 
infraestruturas culturais e a redução da 
poluição do ar, mesmo nas zonas 
localizadas na vizinhança imediata das 
zonas urbanas.
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Or. en

Alteração 528
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

(e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a
requalificação das zonas urbanas e 
periféricas degradadas e das zonas
industriais abandonadas, bem como a 
redução da poluição do ar.

Or. it

Alteração 529
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a revitalização 
de bairros urbanos desfavorecidos, a 
criação e alargamento de espaços verdes,
a regeneração de instalações industriais 
abandonadas, a reabilitação de 
infraestruturas culturais e a redução da 
poluição do ar.

Or. en

Alteração 530
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas, a 
reabilitação de infraestruturas culturais e 
a redução da poluição do ar.

Or. en

Alteração 531
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas, a 
redução da poluição do ar e a revitalização 
urbana, incluindo zonas previstas para 
reconversão.

Or. de

Justificação

A revitalização de zonas para reconversão contribui para uma melhoria da qualidade do 
ambiente urbano, promove o desenvolvimento económico e ajuda a atingir o objetivo de 
utilização eficiente dos espaços.

Alteração 532
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e de 
outras zonas contaminadas e a redução da 
poluição do ar.

Or. de

Alteração 533
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais e a redução da 
poluição do ar, incluindo nas zonas 
localizadas na vizinhança imediata das 
zonas urbanas.

Or. en

Alteração 534
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas, a 
reabilitação de infraestruturas culturais e 
a redução da poluição do ar.

Or. en
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Alteração 535
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano e rural, incluindo a 
regeneração de instalações industriais 
abandonadas e a redução da poluição do ar.

Or. en

Alteração 536
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais e a redução da 
poluição do ar, mesmo nas zonas 
localizadas na vizinhança imediata das 
zonas urbanas.

Or. en

Justificação

Algumas instalações industriais abandonadas e fontes de poluição do ar não estão 
necessariamente localizadas dentro dos limites de zonas urbanas, mas nas proximidades. As 
autoridades locais devem poder receber igualmente investimentos financeiros relativos a 
instalações industriais abandonadas e fontes de poluição do ar localizadas nas zonas 
circundantes.

Alteração 537
Bogusław Sonik
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas, 
reabilitação de infraestruturas culturais e 
a redução da poluição do ar.

Or. en

Alteração 538
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e 
investimentos em infraestruturas 
culturais, desportivas e turísticas;

Or. pt

Justificação

As infraestruturas culturais, desportivas e turísticas representam um valor económico cada 
vez mais importante na modernização e vivência das cidades, devendo os investimentos 
efetuados nestas áreas ser elegíveis para o FEDER. Além disso, os 3 setores da economia em 
causa permitem criar novos postos de trabalho e promover uma nova dinâmica na vida das 
cidades, até porque são capazes de atrair novos públicos-alvo que criam riqueza na região.

Alteração 539
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e – subalínea i) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i) Promoção de tecnologias inovadoras 
para melhorar a proteção ambiental e a 
eficiência dos recursos no setor dos 
resíduos, no setor da água, na proteção 
dos solos e na redução da poluição do ar;

Or. en

Alteração 540
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) Apoio ao potencial de crescimento 
endógeno de zonas específicas através do 
reforço da acessibilidade e da utilização 
de recursos naturais e culturais 
específicos e do desenvolvimento de 
turismo regional e local sustentável;

Or. en

Alteração 541
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Promoção de tecnologias 
inovadoras para melhorar a proteção 
ambiental e a eficiência dos recursos no 
setor dos resíduos, no setor da água, na 
proteção dos solos ou para reduzir a 
poluição do ar. 

Or. en
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Alteração 542
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Apoio ao potencial de crescimento 
endógeno de zonas específicas através do 
reforço da acessibilidade e da utilização 
de recursos naturais e culturais 
específicos e do desenvolvimento de 
turismo regional e local sustentável.

Or. en

Alteração 543
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 - alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Apoio ao potencial de crescimento 
endógeno de zonas específicas através do 
reforço da acessibilidade e da utilização 
de recursos naturais e culturais 
específicos e do desenvolvimento de 
turismo regional e local sustentável.

Or. en

Justificação

Em muitas regiões, o turismo constitui um apoio importante para as pequenas cidades, zonas 
rurais e, especialmente, para os artesãos e para as indústrias locais.

Alteração 544
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Promoção da pesquisa, inovação e 
adoção de tecnologias amigas do 
ambiente, com exceção da captura e 
armazenamento de carbono.

Or. en

Alteração 545
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Promoção de transportes intermodais
sustentáveis e da mobilidade, dando 
especial atenção à melhoria das 
infraestruturas existentes, eliminação dos 
estrangulamentos ferroviários nas 
principais infraestruturas de rede e 
conclusão das ligações de transbordo em 
falta, através do seguinte:

Or. en

Alteração 546
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Promoção de transportes intermodais
sustentáveis e da mobilidade, dando 
especial atenção à melhoria das 
infraestruturas existentes, eliminação dos 
estrangulamentos ferroviários nas 
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principais infraestruturas de rede e 
conclusão das ligações de transbordo em 
falta:

Or. en

Alteração 547
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Promoção de transportes intermodais
sustentáveis e da mobilidade, dando 
especial atenção à melhoria das 
infraestruturas existentes, eliminação dos 
estrangulamentos ferroviários nas 
principais infraestruturas de rede e 
conclusão das ligações de transbordo em 
falta:

Or. en

Alteração 548
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Promoção de transportes intermodais
sustentáveis e da mobilidade e eliminação 
dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede e conclusão das 
ligações de transbordo em falta em 
infraestruturas de transportes sustentáveis 
e intermodais:

Or. en
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Alteração 549
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

7) Promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, 
especialmente em regiões periféricas e 
insulares:

Or. es

Alteração 550
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, 
nomeadamente nas regiões periféricas e 
insulares:

Or. en

Alteração 551
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Promoção de transportes intermodais
sustentáveis e da mobilidade, dando 
especial atenção à melhoria das 
infraestruturas existentes, eliminação dos 
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estrangulamentos ferroviários nas 
principais infraestruturas de rede e 
conclusão das ligações de transbordo em 
falta:

Or. en

Alteração 552
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

7) Promoção de transportes sustentáveis
seguros e eliminação dos estrangulamentos 
nas principais infraestruturas de rede, 
especialmente em regiões periféricas e 
insulares:

Or. es

Justificação

Deve-se promover os transportes sustentáveis e seguros, bem como a eliminação dos 
estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede, especialmente em regiões 
periféricas e insulares.

Alteração 553
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apoio ao espaço único europeu de 
transportes multimodais, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T);

a) Apoio ao espaço único europeu de 
transportes multimodais na rede 
transeuropeia de transportes (RTE-T), 
dando especial atenção à eficiência das 
infraestruturas existentes a curto prazo e 
evitando a dependência da realização de 
projetos de grande dimensão a longo 
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prazo;

Or. en

Alteração 554
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apoio ao espaço único europeu de 
transportes multimodais, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T);

a) Apoio ao espaço único europeu de 
transportes multimodais na rede 
transeuropeia de transportes (RTE-T);

Or. en

Alteração 555
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7– alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apoio ao espaço único europeu de 
transportes multimodais, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T);

a) Apoio ao espaço único europeu de 
transportes multimodais, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T), incluindo igualmente 
a CEF;

Or. de

Alteração 556
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A)Apoio ao espaço único europeu de 
transportes multimodais, mediante o 
investimento em operadores de 
transportes, incluindo, tanto quanto 
possível, a CEF ;

Or. de

Alteração 557
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da mobilidade regional, com a 
ligação dos nós secundários e terciários às 
infraestruturas de RTE-T;

(b) Melhoria da mobilidade regional e 
local, com a ligação dos nós secundários e 
terciários às infraestruturas de RTE-T;

Or. fr

Alteração 558
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Melhoria da mobilidade regional, com a 
ligação dos nós secundários e terciários às 
infraestruturas de RTE-T;

b) Melhoria da mobilidade regional, 
nomeadamente com a ligação dos nós 
secundários e terciários às infraestruturas 
de RTE-T e aos nós multimodais;

Or. en

Alteração 559
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Melhoria da mobilidade regional, com a 
ligação dos nós secundários e terciários às 
infraestruturas de RTE-T;

b) Melhoria da mobilidade regional, com a 
ligação dos nós secundários e terciários às 
infraestruturas de RTE-T e através do 
investimento em aeroportos regionais;

Or. en

Alteração 560
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Melhoria da mobilidade regional, com a 
ligação dos nós secundários e terciários às 
infraestruturas de RTE-T;

b) Melhoria da mobilidade regional, 
nomeadamente as infraestruturas de 
transportes sustentáveis e a ligação dos 
nós secundários e terciários às 
infraestruturas de RTE-T;

Or. pt

Justificação

A mobilidade regional também deve ser promovida nas infraestruturas de transportes que 
não estejam diretamente ligados às infraestruturas RTE-T. Pretende-se que regiões, 
normalmente as menos desenvolvidas, que não possuam projetos RTE-T também possam 
investir em sistemas de transportes mais sustentáveis e amigos do ambiente, promovendo-se 
assim uma efetiva melhoria de todos os transportes a nível europeu.

Alteração 561
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea b) – subalínea i) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i) (b-A) Investimento em estradas 
nacionais e locais não incluídas na rede 
RTE-T.

Or. en

Alteração 562
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Investimento em estradas nacionais 
e locais não incluídas na rede RTE-T.

Or. en

Alteração 563
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea c) do n.º 7 seria mais apropriada ao objetivo temático 4.
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Alteração 564
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono;

Or. de

Alteração 565
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Desenvolvimento e melhoria de 
sistemas de transportes ecológicos e com 
baixo teor de carbono, seguros, de baixo 
ruído e baseados em energias renováveis e 
promoção da mobilidade urbana, local e 
regional sustentável;

Or. en

Alteração 566
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Desenvolvimento e melhoria de 
sistemas de transportes e de mobilidade
ecológicos, seguros, de baixo ruído e 
baseados em energias renováveis e 
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promoção da mobilidade urbana, local e 
regional sustentável, nomeadamente para 
o alargamento de bairros urbanos;

Or. en

Alteração 567
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Desenvolvimento e melhoria de 
sistemas de transportes e de mobilidade
ecológicos, seguros, de baixo ruído e 
baseados em energias renováveis e 
promoção da mobilidade urbana, local e 
regional sustentável, nomeadamente para 
o alargamento da acessibilidade às zonas 
montanhosas;

Or. en

Alteração 568
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 569
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes sustentáveis para todos os 
tipos de transportes, assegurando o mais 
baixo teor de carbono possível e a 
promoção da mobilidade urbana 
sustentável;

Or. de

Alteração 570
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono;

Or. en

Alteração 571
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade urbana
e periurbana sustentável no sentido de 
contribuir para a melhoria da qualidade 
do ar e a redução da poluição;
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Or. es

Alteração 572
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade urbana, 
local e regional sustentável;
nomeadamente para tornar acessíveis até 
as zonas mais remotas;

Or. de

Justificação

As zonas montanhosas ainda não são suficientemente acessíveis no que se refere a 
transportes. Esta situação dá origem a desvantagens a nível económico e à emigração. O 
alargamento da acessibilidade a estas zonas de uma forma ecológica traria um enorme valor 
acrescentado, nomeadamente para a população local.

Alteração 573
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Desenvolvimento e melhoria de 
sistemas de transportes e de mobilidade
ecológicos, seguros, de baixo ruído e 
baseados em energias renováveis e 
promoção da mobilidade urbana, local e 
regional sustentável, nomeadamente para 
o alargamento da acessibilidade às zonas 
montanhosas;

Or. en
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Alteração 574
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Deve-se promover o desenvolvimento de sistemas de transportes seguros, ecológicos e com 
baixo teor de carbono, bem como a mobilidade urbana sustentável.

Alteração 575
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Melhoria da mobilidade regional, 
com a ligação dos nós secundários e 
terciários às infraestruturas de RTE-T;

Or. en

Alteração 576
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento de um sistema d) Desenvolvimento de um sistema 



PE491.055v01-00 70/171 AM\903904PT.doc

PT

ferroviário interoperável global e de 
elevada qualidade.

ferroviários interoperável global e de 
elevada qualidade, incluindo o 
desenvolvimento de medidas de redução 
do ruído ERTMS e de transporte 
rodoviário na fonte; 

Or. en

Alteração 577
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviário interoperável global e de 
elevada qualidade.

d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviários interoperável global e de 
elevada qualidade, incluindo o
desenvolvimento de medidas de redução 
do ruído ERTMS e de transporte 
rodoviário na fonte; 

Or. en

Alteração 578
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviário interoperável global e de 
elevada qualidade.

d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviário acessível e interoperável global 
e de elevada qualidade;

Or. en

Alteração 579
Giommaria Uggias



AM\903904PT.doc 71/171 PE491.055v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviário interoperável global e de 
elevada qualidade.

(d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviário interoperável global e de 
elevada qualidade, juntamente com a 
possibilidade de financiamento da compra 
de material rolante afeto ao transporte 
público

Or. it

Alteração 580
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviário interoperável global e de 
elevada qualidade.

d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviários interoperável global e de 
elevada qualidade, incluindo o 
desenvolvimento de medidas de redução 
do ruído ERTMS e de transporte 
rodoviário na fonte; 

Or. en

Alteração 581
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviário interoperável global e de 
elevada qualidade.

d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviário e portuário interoperável global 
e de elevada qualidade.

Or. pt
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Justificação

Num contexto de crescente competitividade das infraestruturas de transportes a nível europeu 
e reforço da vertente multimodal, entende-se que os sistemas portuários também devem ser 
elegíveis, melhorando assim a entrada de produtos provenientes de outras regiões globais. O 
apoio aos portos é fundamental para promover um sistema multimodal mais eficiente e 
totalmente interligado.

Alteração 582
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promoção de transportes por via 
navegável sustentáveis;

Or. en

Alteração 583
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento de sistemas de 
transporte intermodal, nomeadamente o 
transporte marítimo e fluvial, e apoio dos 
portos e aeroportos para promover o 
desenvolvimento sustentável.

Or. fr

Alteração 584
Ramona Nicole Mănescu

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

(d-A) Promoção de transportes por via 
navegável sustentáveis;

Or. en

Alteração 585
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Melhoria da mobilidade regional, 
com a ligação dos nós secundários e 
terciários às infraestruturas de RTE-T;

Or. en

Alteração 586
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento de infraestruturas 
de turismo, incluindo infraestruturas de 
transporte para sítios ou instalações de 
turismo;

Or. en

Alteração 587
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 7 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Desenvolvimento de sistemas 
sustentáveis de transporte marítimo e/ou 
aéreo capazes de contribuir para eliminar 
os obstáculos e melhorar a capacidade de 
desenvolvimento dos territórios insulares 
e para uma acessibilidade ótima das ilhas 
tanto para os passageiros como para as 
mercadorias.

Or. es

Alteração 588
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento de sistemas 
sustentáveis de transporte marítimos ou 
aéreos suscetíveis de contribuir para a 
melhoria exponencial da acessibilidade às 
ilhas tanto dos passageiros como das 
mercadorias.

Or. fr

Alteração 589
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento de sistemas de 
transporte marítimos e aéreos sustentáveis 
que sejam suscetíveis de auxiliar as zonas 
insulares na otimização da sua 
acessibilidade aos passageiros e 
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mercadorias de forma idêntica;

Or. en

Alteração 590
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promoção de transportes por via 
navegável sustentáveis;

Or. en

Alteração 591
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Desenvolvimento de uma rede de 
transportes segura, em particular para 
alcançar o objetivo de reduzir em 50 % o 
número de vítimas nas estradas;

Or. es

Justificação

Deve-se examinar a possibilidade de financiamento para o desenvolvimento de uma rede de 
transportes segura, em particular para alcançar o objetivo de reduzir em 50 % o número de 
vítimas nas estradas.

Alteração 592
Erminia Mazzoni
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento de transportes 
aéreos sustentáveis do ponto de vista 
ambiental;

Or. en

Alteração 593
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Desenvolvimento de sistemas de 
transporte que permitam uma melhor 
acessibilidade das ilhas e de um sistema 
de equivalências de transporte para as 
regiões insulares e as regiões 
ultraperiféricas, a fim de garantir meios 
de transporte e mobilidade sustentáveis, 
eficazes e acessíveis;

Or. fr

Alteração 594
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Melhoria da mobilidade regional, 
com a ligação dos nós secundários e 
terciários às infraestruturas de RTE-T;

Or. en
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Alteração 595
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Melhoria da mobilidade regional, 
com a ligação dos nós secundários e 
terciários às infraestruturas de RTE-T;

Or. en

Alteração 596
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

d-B) Desenvolver sistemas sustentáveis de 
transporte marítimo e aéreo, de 
passageiros e mercadorias, a fim de 
melhorar a acessibilidade das regiões 
insulares e periféricas.

Or. es

Justificação

É necessário financiar o desenvolvimento de sistemas sustentáveis de transporte marítimo e 
aéreo, a fim de melhorar a acessibilidade das regiões insulares e periféricas.

Alteração 597
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

8. Promoção do emprego e apoio à 
mobilidade do trabalho:

8. Promoção do emprego de qualidade e, 
nomeadamente o desenvolvimento de 
“empregos verdes”, e apoio à mobilidade 
do trabalho voluntária:

Or. en

Alteração 598
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Promoção do emprego e apoio à 
mobilidade do trabalho:

8. Promoção do emprego de qualidade e, 
nomeadamente o desenvolvimento de 
“empregos verdes”, e apoio à mobilidade 
do trabalho:

Or. en

Alteração 599
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Promoção do emprego e apoio à
mobilidade do trabalho:

8. Promoção do emprego de qualidade e 
apoio à mobilidade do trabalho voluntária:

Or. en

Alteração 600
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Promoção do emprego e apoio à 
mobilidade do trabalho:

8. Promoção do emprego de qualidade e 
apoio à mobilidade do trabalho, através do 
seguinte:

Or. en

Alteração 601
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Apoio ao desenvolvimento dos viveiros 
de empresas e apoio à atividade por conta 
própria e à criação de empresas, dando 
especial atenção às microempresas, 
nomeadamente no domínio da economia 
social;

Or. en

Alteração 602
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Apoio ao desenvolvimento dos viveiros 
de empresas e apoio à atividade por conta 
própria, às microempresas e à criação de 
empresas;

Or. en
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Alteração 603
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 604
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 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Desenvolvimento dos viveiros de 
empresas e do apoio à atividade por conta 
própria e à criação de empresas, tendo em 
conta a participação crescente das 
mulheres no setor empresarial;

Or. en

Alteração 605
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Apoio ao desenvolvimento dos viveiros 
de empresas e do apoio à atividade por 
conta própria, às microempresas e à 
criação de empresas e microempresas;
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Or. en

Alteração 606
Viktor Uspaskich

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 607
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Desenvolvimento dos viveiros de 
empresas e do apoio à atividade por conta 
própria e à criação de empresas; dando 
especial atenção a empresas criadas por 
jovens e mulheres, nomeadamente nas 
zonas rurais;

Or. en

Justificação

É importante eliminar os obstáculos ao desenvolvimento económico em todos os domínios.

Alteração 608
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 8 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) Desenvolvimento dos viveiros de 
empresas e do apoio à atividade por conta 
própria e à transmissão/retoma de 
empresas;

Or. fr

Alteração 609
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Apoio ao desenvolvimento dos viveiros 
de empresas e do apoio à atividade por 
conta própria, às microempresas e à 
criação de empresas e microempresas;

Or. en

Alteração 610
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Desenvolvimento e reestruturação dos 
viveiros de empresas, do apoio à atividade 
por conta própria, à criação de empresas e 
sistemas de financiamento na ótica de 
capital de risco;

Or. pt

Justificação

Atualmente existem algumas incubadoras de empresas que necessitam de proceder a 
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investimentos para se adaptarem às novas necessidades na ótica de criação de empresas, 
devendo ser elegíveis os custos realizados nestas estruturas já existentes. O apoio ao 
empreendedorismo não poderá deixar de potenciar a criação de sistemas de capital de risco, 
apoiando assim a criação de sistemas de financiamento de apoio aos novos empresários 
(business angels, venture capital).

Alteração 611
Michael Theurer

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Apoio ao desenvolvimento dos viveiros 
de empresas e do apoio à atividade por 
conta própria e à criação de empresas, bem 
como ao investimento produtivo em 
pequenas e médias empresas (PME);

Or. de

Alteração 612
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 8 – alínea a) – subalínea i (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Apoio ao crescimento propício ao 
emprego através do desenvolvimento do 
potencial local como parte integrante de 
uma estratégia territorial para áreas 
específicas, melhorando a acessibilidade 
ao desenvolvimento de determinados 
recursos naturais e culturais;

Or. en

Alteração 613
Erminia Mazzoni



PE491.055v01-00 84/171 AM\903904PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Iniciativas locais de desenvolvimento e 
ajuda às estruturas que prestam serviços 
de proximidade para criar novos 
empregos, sempre que essas medidas não 
se enquadrem no âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [FSE];

b) Apoio ao crescimento propício ao 
emprego através do desenvolvimento do 
potencial endógeno como parte integrante 
de uma estratégia territorial para áreas 
específicas, incluindo a reconversão das 
regiões industriais em declínio e 
melhorando a acessibilidade e o 
desenvolvimento de determinados 
recursos naturais e culturais;

Or. en

Alteração 614
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Iniciativas locais de desenvolvimento e 
ajuda às estruturas que prestam serviços de 
proximidade para criar novos empregos, 
sempre que essas medidas não se 
enquadrem no âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [FSE];

b) Apoio às iniciativas locais de 
desenvolvimento e ajuda às estruturas que 
prestam serviços de proximidade para criar 
empregos, sempre que essas medidas não 
se enquadrem no âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [FSE];

Or. en

Alteração 615
Viktor Uspaskich

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Iniciativas locais de desenvolvimento e b) Apoio e desenvolvimento de iniciativas 
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ajuda às estruturas que prestam serviços de 
proximidade para criar novos empregos, 
sempre que essas medidas não se 
enquadrem no âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [FSE];

locais de desenvolvimento e ajuda às 
estruturas que prestam serviços de 
proximidade para criar novos empregos, 
sempre que essas medidas não se 
enquadrem no âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [FSE];

Or. en

Alteração 616
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego.

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego, incluindo 
centros de aprendizagem profissional e 
serviços de aconselhamento profissional;

Or. en

Alteração 617
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego.

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego, incluindo 
centros de aprendizagem profissional e 
serviços de aconselhamento profissional;

Or. en

Alteração 618
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego.

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

Or. fr

Justificação

Uma parte dos serviços de formação profissional, em particular para adultos, é assumida por 
agentes privados que têm uma importância decisiva na adaptação das competências e no 
dinamismo do mercado de trabalho.

Alteração 619
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego.

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego, incluindo 
centros de aprendizagem profissional e 
serviços de aconselhamento profissional;

Or. en

Alteração 620
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego.

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego, incluindo 
centros de aprendizagem profissional e 
serviços de aconselhamento profissional;



AM\903904PT.doc 87/171 PE491.055v01-00

PT

Or. en

Alteração 621
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investimento na infraestrutura de 
apoio à comunidade e de prestação de 
cuidados que melhoram as oportunidades 
de emprego;

Or. en

Alteração 622
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Promoção da integração social e 
combate à pobreza:

9. Promoção da integração social e 
combate à pobreza, através do seguinte:

Or. en

Alteração 623
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Promoção da integração social e 
combate à pobreza:

9. Promoção da integração social e 
combate à pobreza e à discriminação:

Or. en
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Alteração 624
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Promoção da integração social e
combate à pobreza:

9. Promoção da integração social, combate 
à pobreza e luta contra a discriminação:

Or. en

Alteração 625
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Promoção da integração social e 
combate à pobreza:

9. Promoção da integração social, da 
integração das comunidades 
marginalizadas, como a comunidade 
cigana, e combate à pobreza:

Or. en

Justificação

A presente alteração visa permitir uma melhor cooperação entre o FEDER e o FSE e, por 
conseguinte, alinhar as oportunidades de investimento, complementando o objetivo temático 
9 (integração social) com a prioridade de investimento acima referida.

Alteração 626
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 627
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 628
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o 

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

contribuam para o desenvolvimento 
nacional, regional e local, para a redução 
das desigualdades de saúde e para a 
transição dos serviços institucionais para os 
serviços de base comunitária;

Or. de

Justificação

A expansão de infraestruturas desportivas, nomeadamente em zonas urbanas desfavorecidas, 
possibilitará mais oportunidades de mobilidade física, conduzindo à integração social e 
promovendo igualmente a saúde e reduzindo os encargos do sistema de saúde a médio e 
longo prazo.

Alteração 629
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o 
desenvolvimento nacional, regional e local, 
para a redução das desigualdades de saúde 
e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária, nomeadamente no que se 
refere a grupos vulneráveis, incluindo os 
que estão sujeitos ao fenómeno dos sem-
abrigo e à exclusão no domínio da 
habitação;

Or. en

Alteração 630
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o 
desenvolvimento nacional, regional e local, 
para a redução das desigualdades de saúde 
e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária e familiar no interesse de 
todas as categorias sociais;

Or. fr

Alteração 631
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 632
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o
desenvolvimento nacional, regional e local, 

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

para a redução das desigualdades de saúde 
e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária, nomeadamente no que se 
refere a regiões com limitações 
permanentes;

Or. en

Alteração 633
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 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 634
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Investir na saúde, bem como em 
atividades físicas benéficas para a saúde,
e nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento 
nacional, regional e local, para a redução 
das desigualdades de saúde e para a 
transição dos serviços institucionais para os 
serviços de base comunitária;
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Or. en

Justificação

A atividade física benéfica para a saúde é a forma mais rentável e eficaz de prevenir doenças 
crónicas, como as doenças cardiovasculares, a diabetes, o cancro, a hipertensão, a 
obesidade, a depressão e a osteoporose. Num contexto de envelhecimento da população, a 
atividade física benéfica para a saúde é essencial para a melhoria do bem-estar físico e 
mental dos cidadãos europeus, contribuindo igualmente para a redução dos custos dos 
sistemas de segurança social.

Alteração 635
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o 
desenvolvimento nacional, regional e local, 
para a redução das desigualdades de saúde 
e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária, nomeadamente no que se 
refere a regiões com limitações 
permanentes;

Or. en

Alteração 636
László Surján

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 637
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais, educativas, culturais e de saúde
que contribuam para a integração dos 
grupos mais desfavorecidos, incluindo o
acesso das pessoas com deficiência, para a 
redução das desigualdades de saúde, de 
formação e de cultura;

Or. es

Alteração 638
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o 
desenvolvimento nacional, regional e local, 
para a redução das desigualdades de saúde 
e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária, nomeadamente no que se 
refere a regiões com limitações 
permanentes;

Or. en
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Alteração 639
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 640
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;

b) Apoio à regeneração física, económica e
social das comunidades e zonas urbanas e 
rurais desfavorecidas;

Or. en

Alteração 641
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;

b) Apoio à regeneração física, social, 
ambiental e económica de zonas urbanas e 
rurais desfavorecidas, incluindo através do 
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combate à exclusão social, assegurando o 
acesso universal a habitações de 
qualidade, eficientes do ponto de vista 
energético e a preços razoáveis, 
nomeadamente no que se refere a 
comunidades marginalizadas e famílias 
com baixos rendimentos;

Or. en

Justificação

O FEDER deve continuar a apoiar intervenções no domínio da habitação em favor das 
comunidades marginalizadas, como introduzido pelo Regulamento (CE) n.º 437/2010 que 
altera o Regulamento FEDER (CE) n.º 1080/2006.

Alteração 642
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;

(b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas, nomeadamente com vista 
à inclusão social dos mais desfavorecidos;

Or. fr

Alteração 643
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;

(b) Apoio à regeneração física, 
nomeadamente da habitação, e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;



AM\903904PT.doc 97/171 PE491.055v01-00

PT

Or. fr

Justificação

O financiamento da habitação destinada às comunidades desfavorecidas é essencial para a 
sua integração no tecido socioeconómico e a revitalização dos espaços em fase avançada de 
degradação.

Alteração 644
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas, incluindo a reabilitação e 
recuperação de zonas contaminadas;

Or. de

Alteração 645
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – ponto 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;

b) Apoio à regeneração física, económica e
social das comunidades urbanas, rurais e
costeiras desfavorecidas;

Or. es

Alteração 646
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas, nomeadamente nas 
regiões com desvantagens devido à sua 
localização geográfica, como as zonas 
montanhosas;

Or. de

Justificação

Devido à sua natureza, as zonas montanhosas enfrentam desafios específicos e vários 
problemas, como a emigração e desvantagens a nível económico. Por conseguinte, é 
conveniente que estas regiões sejam referidas em separado.

Alteração 647
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;

b) Apoio à regeneração física, social, 
ambiental e económica de comunidades 
desfavorecidas em zonas urbanas e rurais, 
assegurando o acesso a habitações de 
qualidade e a preços razoáveis, 
nomeadamente no que se refere a famílias 
com baixos rendimentos;

Or. en

Alteração 648
László Surján

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas;

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas, incluindo habitações 
recentemente construídas;

Or. en

Alteração 649
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoio à adaptação das habitações a 
fim de satisfazer os requisitos das pessoas 
com necessidades especiais, incluindo 
pessoas com deficiência e idosos;

Or. en

Alteração 650
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoio à adaptação das habitações a 
fim de satisfazer os requisitos das pessoas 
idosas e a facilitar a prestação de serviços 
ao domicílio a idosos;

Or. en

Alteração 651
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 9 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Ajuda à adaptação das habitações 
ao envelhecimento da população e 
acompanhamento no próprio domicílio.

Or. fr

Justificação

Os desafios do envelhecimento da população na Europa assumirão uma enorme importância 
nos próximos anos, sendo o financiamento de habitações estruturadas em função deste 
imperativo a pedra angular de qualquer estratégia que tenha por base o respeito da 
dignidade das pessoas.

Alteração 652
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoio à adaptação das habitações a 
fim de satisfazer os requisitos das pessoas 
idosas e a facilitar a prestação de serviços 
ao domicílio a idosos;

Or. en

Alteração 653
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Promoção de um meio físico 
acessível a pessoas com deficiência;
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Or. en

Alteração 654
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Promoção de um meio físico 
acessível a pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 655
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Promoção de um meio físico 
acessível a pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 656
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio para empresas sociais. c) Apoio para empresas sociais, parceiros 
sociais e câmaras do comércio, etc..

Or. de
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Alteração 657
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio para empresas sociais. c) Apoio para empresas no domínio da 
economia social e empresas sociais, para
os setores sociocultural e criativo e para 
organizações não-governamentais e 
cooperativas;

Or. en

Alteração 658
László Surján

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

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio para empresas sociais. c) Apoio para empresas sociais e culturais.

Or. en

Alteração 659
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Apoio a medidas que tenham em 
consideração os efeitos de uma população 
envelhecida, assegurando a integração 
social de pessoas idosas e contribuindo 
para travar a emigração dos jovens.
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Or. de

Alteração 660
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Investimento na educação, 
competências e aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas educativas e formativas;

10. Investimento no acolhimento de 
crianças, de qualidade e a preços 
razoáveis, na educação, competências e 
aprendizagem ao longo da vida através do 
desenvolvimento das infraestruturas 
educativas, formativas e culturais, 
incluindo formação inicial e contínua e 
dual.

Or. en

Alteração 661
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Investimento na educação, 
competências e aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas educativas e formativas;

10. Investimento no acolhimento de 
crianças, de qualidade e a preços 
razoáveis, na educação, competências, 
formação e aprendizagem ao longo da vida 
através do desenvolvimento das 
infraestruturas educativas, formativas e 
culturais;

Or. en

Alteração 662
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Investimento na educação, 
competências e aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas educativas e formativas;

10. Investimento na educação, 
competências, aprendizagem ao longo da 
vida e cultura através do desenvolvimento 
das infraestruturas educativas e formativas 
e da promoção do património cultural;

Or. en

Alteração 663
László Surján

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Investimento na educação, 
competências e aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas educativas e formativas;

10. Investimento na cultura e na educação, 
competências e aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas educativas e formativas;

Or. en

Alteração 664
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Investimento na educação, 
competências e aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas educativas e formativas;

10. Investimento no acolhimento de 
crianças, de qualidade e a preços 
razoáveis, na educação, competências e 
aprendizagem ao longo da vida através do 
desenvolvimento das infraestruturas 
educativas e formativas;
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Or. en

Alteração 665
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Investimento na educação, 
competências e aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas educativas e formativas;

10. Investimento no acolhimento de 
crianças, de qualidade e a preços 
razoáveis, na educação, competências, 
formação e aprendizagem ao longo da vida 
através do desenvolvimento das 
infraestruturas educativas e formativas;

Or. en

Alteração 666
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos relacionados com a execução do 
FEDER, e apoio a ações de reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública apoiadas pelo FSE.

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência e participação da 
administração pública, através do reforço 
da capacidade institucional e da eficiência 
das administrações públicas e dos serviços 
públicos, e promoção do reforço das 
capacidades dos parceiros sociais, das 
organizações não-governamentais, das 
autoridades regionais e locais e de outras 
partes interessadas, em particular dos 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2012 [RDC...],
relacionados com a execução do FEDER, e 
apoio a ações de reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública apoiadas pelo FSE.
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Or. en

Alteração 667
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos relacionados com a execução do 
FEDER, e apoio a ações de reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública apoiadas pelo FSE.

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos, e apoio a ações de reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública.

Or. en

Alteração 668
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos relacionados com a execução do 
FEDER, e apoio a ações de reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública apoiadas pelo FSE.

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos e dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE), 
incluindo as autoridades locais e 
regionais e organizações da sociedade 
civil, relacionados com a execução do 
FEDER, e apoio a ações de reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública apoiadas pelo FSE.
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Or. en

Alteração 669
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos relacionados com a execução do 
FEDER, e apoio a ações de reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública apoiadas pelo FSE.

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos e dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) No ... 
2012 (RDC), incluindo as autoridades 
locais e regionais e organizações da 
sociedade civil, relacionados com a 
execução do FEDER, e apoio a ações de 
reforço da capacidade institucional e da 
eficiência da administração pública 
apoiadas pelo FSE.

Or. en

Alteração 670
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos relacionados com a execução do 
FEDER, e apoio a ações de reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública apoiadas pelo FSE.

11. Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações públicas e dos serviços 
públicos, e apoio a ações de reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública.
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Or. en

Justificação

Uma vez que a capacidade administrativa é crucial para a apresentação de reformas 
estruturais essenciais para dar resposta aos desafios sociais e alcançar os objetivos da 
estratégia Europa 2020, é conveniente clarificar o n.º 11 em conformidade.

Alteração 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, os indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. 
Os indicadores comuns serão reformulados 
ab initio e fixadas as metas cumulativas 
para 2022.

Se necessário, os indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, em 
concertação com os Estados-Membros e 
as regiões e em conformidade com o artigo 
24.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC]. Os indicadores comuns 
serão reformulados ab initio e fixadas as 
metas cumulativas para 2022.

Or. es

Alteração 672
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, os indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. 
Os indicadores comuns serão reformulados 
ab initio e fixadas as metas cumulativas 
para 2022.

A Comissão adota a lista de indicadores 
comuns em conformidade com o artigo 
24.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], mediante um ato de 
execução. Este ato de execução é adotado 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 14.º, n.º 2. Os indicadores 
comuns serão reformulados ab initio e 
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fixadas as metas cumulativas para 2022.

Or. en

Alteração 673
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, os indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. 
Os indicadores comuns serão reformulados 
ab initio e fixadas as metas cumulativas 
para 2022.

Se necessário e após concertação com os 
Estados Membros e as regiões, os 
indicadores comuns estabelecidos no anexo 
do presente regulamento serão utilizados, 
em conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, 
do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]. Os indicadores comuns serão 
reformulados ab initio e fixadas as metas 
cumulativas para 2022.

Or. pt

Alteração 674
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 675
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 676
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 677
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 678
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A definição de zonas de desenvolvimento urbano deve ter em consideração o facto de o 
desenvolvimento urbano sustentável não estar relacionado apenas com as cidades, mas 
também com categorias geográficas maiores, como grupos de cidades, cidades e respetivas 
imediações ou agrupamentos regionais, na medida em que existe uma grande variedade de 
categorias de zonas urbanas nos Estados-Membros.

Alteração 679
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 680
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 681
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável no âmbito dos 

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

programas operacionais, através de ações 
integradas em estratégias para enfrentar os 
desafios económicos, ambientais, 
climáticos, sociais e demográficos que 
afetam as zonas urbanas, nomeadamente 
as pequenas e médias cidades.

Or. en

Alteração 682
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 683
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável e outros tipos de 
desenvolvimento territorial através de 
ações integradas em estratégias para 
enfrentar os desafios económicos, 
ambientais, climáticos, demográficos e 
sociais que afetam as zonas urbanas e 
outras zonas territoriais.
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(No mesmo alinhamento da alteração 7 do 
relator, tendo em conta uma interpretação 
mais ampla das zonas funcionais.)

Or. en

Alteração 684
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 685
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 686
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 687
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Cada programa operacional deve 
estabelecer, de acordo com o artigo 87.º, 
n.º 2, alínea c), subalínea iii) do 
regulamento (UE) n.º [...]/2012 [RDC], as 
zonas urbanas funcionais onde devem ser 
implementadas ações de desenvolvimento 
urbano sustentável e inclusivo, desde que 
as autoridades locais ou entidades 
encarregadas da gestão das zonas 
urbanas funcionais em que devem ser 
implementadas as ações integradas 
tenham dado o seu consentimento. A 
dotação anual indicativa nacional para as 
ações previstas será adicionada, incluindo 
os recursos geridos pelas zonas funcionais 
nos termos do parágrafo 2 do presente 
número, e a dotação anual indicativa do 
apoio do FSE para estas ações integradas.
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Or. en

Justificação

A inclusão da lista das zonas urbanas funcionais nos programas operacionais em vez do 
Contrato de Parceria oferece às autoridades regionais e locais e aos parceiros uma 
oportunidade real de participarem no processo de seleção e de preparação das ações 
integradas, possibilitando uma abordagem verdadeiramente participativa e territorial.

Alteração 688
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 689
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Texto da Comissão Alteração

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

Tendo em conta a sua situação territorial 
específica, cada Estado-Membro deve 
estabelecer no seu Contrato de Parceria 
uma lista de critérios de seleção das zonas 
urbanas funcionais onde devem ser 
implementadas ações de desenvolvimento 
urbano sustentável e estabelecer também 
uma dotação anual indicativa nacional para 
estas ações.
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Or. en

Alteração 690
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

Tendo em conta a sua situação territorial 
específica, cada Estado-Membro deve 
definir um comité de seleção composto 
por representantes das autoridades 
nacionais, bem como das autoridades 
locais e regionais, e de todos os parceiros 
referidos no artigo 5.º do Regulamento 
(UE), como os parceiros sociais e 
económicos, organizações não-
governamentais e organizações ativas nos 
domínios da cultura e da educação. O 
comité deve definir os critérios de seleção 
das zonas urbanas funcionais onde devem 
ser implementadas ações de 
desenvolvimento urbano sustentável e 
estabelecer a lista das zonas selecionadas, 
dependendo da decisão das autoridades 
locais ou das entidades encarregadas da 
gestão zonas urbanas funcionais em que 
devem ser implementadas ações 
integradas. A lista das zonas urbanas 
funcionais selecionadas, e a dotação anual 
indicativa nacional para estas ações, devem 
ser apresentadas à Comissão Europeia ao 
mesmo tempo que os programas 
operacionais;

Or. en

Alteração 691
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Tendo em conta a sua situação territorial 
específica, cada Estado-Membro deve
definir um comité de seleção composto 
por representantes das autoridades 
nacionais, bem como das autoridades 
locais e regionais, e de todos os outros 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) No [...]/2012 [RDC], 
como os parceiros sociais e económicos, 
organizações não-governamentais e 
organizações ativas nos domínios da 
cultura e da educação. O comité deve 
definir os critérios de seleção das zonas 
urbanas funcionais onde devem ser 
implementadas ações de desenvolvimento 
urbano sustentável e estabelecer a lista das 
zonas selecionadas, dependendo da 
decisão das autoridades locais ou das 
entidades encarregadas da gestão zonas 
urbanas funcionais em que devem ser 
implementadas ações integradas. A lista 
das zonas urbanas funcionais 
selecionadas, e a dotação anual indicativa 
nacional para as ações, devem ser 
apresentadas à Comissão Europeia ao 
mesmo tempo que os programas 
operacionais;

Or. en

Alteração 692
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

O Contrato de Parceria de cada Estado-
Membro deve estabelecer uma lista das 
cidades onde devem ser implementadas 
ações de desenvolvimento urbano 
sustentável e estabelecer também uma 

Tendo em conta a sua situação territorial 
específica, cada Estado-Membro deve
definir um comité de seleção composto 
por representantes das autoridades 
nacionais, bem como das autoridades 
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dotação anual indicativa nacional para 
estas ações.

locais e regionais, e de todos os outros 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) No [...]/2012 [RDC], 
como os parceiros sociais e económicos, 
organizações não-governamentais e 
organizações ativas nos domínios da 
cultura e da educação. O comité deve 
definir os critérios de seleção das zonas 
urbanas funcionais onde devem ser 
implementadas ações de desenvolvimento 
urbano sustentável e estabelecer a lista das 
zonas selecionadas, dependendo da 
decisão das autoridades locais ou das 
entidades encarregadas da gestão zonas 
urbanas funcionais em que devem ser 
implementadas ações integradas. A lista 
das zonas urbanas funcionais 
selecionadas, e a dotação anual indicativa 
nacional para as ações, devem ser 
apresentadas à Comissão Europeia ao 
mesmo tempo que os programas 
operacionais;

Or. en

Alteração 693
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Contrato de Parceria de cada Estado-
Membro deve estabelecer uma lista de 
critérios de seleção das cidades, zonas 
urbanas funcionais e outras zonas 
territoriais funcionais onde devem ser 
implementadas ações de desenvolvimento 
urbano, regional e territorial sustentável e 
estabelecer também uma dotação anual 
indicativa nacional para estas ações a nível 
dos programas operacionais.

Or. de
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Justificação

A definição de zonas de desenvolvimento urbano deve ter em consideração o facto de o 
desenvolvimento urbano sustentável não estar relacionado apenas com as cidades. De acordo 
com o princípio de governação a vários níveis, e a fim de promover a rápida transposição da 
ITI, a dotação anual de recursos provisória deve estar relacionada com o nível dos 
programas operacionais. Tal teria igualmente em consideração as diferentes estruturas dos 
Estados-Membros (estruturas de estado centralistas e federalistas).

Alteração 694
Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Contrato de Parceria de cada 
Estado-Membro deve estabelecer uma lista 
das cidades e de zonas funcionais, como 
definido no contexto nacional através da 
negociação do Contrato de Parceria com 
parceiros locais e regionais, onde devem 
ser implementadas ações de 
desenvolvimento urbano sustentável e 
estabelecer também uma dotação anual 
indicativa nacional para estas ações.

Or. en

Alteração 695
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 696
Manfred Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Tendo em conta a sua situação territorial 
específica, cada Estado-Membro deve 
estabelecer no seu Contrato de Parceria, tal 
como é definido no artigo 13.º do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2012 [RDC],
uma lista de critérios de seleção das zonas 
urbanas funcionais e outras zonas 
territoriais onde devem ser implementadas 
ações de desenvolvimento urbano 
sustentável e de outros tipos de 
desenvolvimento territorial e estabelecer 
também uma dotação anual indicativa para 
estas ações a nível do programa 
operacional.
(No mesmo alinhamento da alteração 45 
do relator, tendo em conta uma 
interpretação mais ampla das zonas 
funcionais. Além disso, ao não referir o 
nível nacional, mas antes o nível do 
programa operacional, esta formulação 
tem em conta especificidades 
(sub)nacionais (estruturas estatais 
centralizadas vs. estruturas estatais 
descentralizadas).

Or. en

Alteração 697
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Se for caso disso, apoiar-se os 
mecanismos de reforço existentes e a 
promoção de novas ligações entre os 
espaços urbano e rural para reforçar os 
fatores de interligação com influência no 
desenvolvimento de cada região, 
garantindo, ao mesmo tempo, a 
complementaridade dos fundos do QCA;

Or. en

Alteração 698
Manfred Weber, Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 699
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 5 % dos recursos do FEDER a 
nível nacional devem ser atribuídos a ações 

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

integradas de desenvolvimento urbano 
sustentável, geridas pelas autoridades 
locais ou pelas entidades encarregadas da 
gestão das zonas urbanas funcionais em 
que devem ser implementadas as ações 
integradas no âmbito dos investimentos 
territoriais integrados referidos no artigo 
99.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], nos termos do artigo 113.º, n.ºs 6 e 
7, podendo as autoridades locais ou pelas 
entidades encarregadas da gestão das 
zonas urbanas funcionais reservar-se o 
direito de decidir até que ponto assumem 
tarefas de gestão das ações integradas.

Or. en

Alteração 700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 701
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 702
Manfred Weber, Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 703
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

No respeito do princípio da subsidiariedade, é conveniente que os Estados-Membros, em 
estreita associação com as autoridades locais, determinem o melhor nível de gestão das 
zonas urbanas.

Alteração 704
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 705
Mojca Kleva

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

Texto da Comissão Alteração

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

Pelo menos 5 % dos recursos do FEDER a 
nível nacional podem ser atribuídos a ações 
integradas de desenvolvimento urbano 
sustentável em zonas urbanas funcionais e
geridas pelas cidades ou por outras 
entidades encarregadas da gestão de 
zonas urbanas funcionais nos termos do 
artigo 113.º, n.º 6, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC] ou, se for caso disso, 
nos termos do artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. 
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O montante deve ser estabelecido no 
Contrato de Parceria.

Or. en

Alteração 706
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

Pelo menos 5 % dos recursos do FEDER a 
nível nacional devem ser atribuídos a ações 
integradas de desenvolvimento urbano 
sustentável. A gestão desses fundos 
deveria ser delegada às cidades
interessadas no âmbito dos investimentos 
territoriais integrados referidos no artigo 
99.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC].

Or. es

Alteração 707
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Pelo menos 5 % dos recursos do FEDER a 
nível nacional devem ser atribuídos a ações 
integradas de desenvolvimento urbano, 
regional e territorial sustentável em zonas 
urbanas funcionais, geridas pelas cidades 
ou por outras entidades encarregadas da 
gestão de zonas urbanas funcionais e de 
outras zonas territoriais funcionais nos 
termos do artigo 113.º, n.º 6, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] 
ou, se for caso disso, nos termos do artigo 
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113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Or. de

Justificação

A definição de zonas de desenvolvimento urbano deve ter em consideração o facto de o 
desenvolvimento urbano sustentável não estar relacionado apenas com as cidades, mas 
também com categorias geográficas maiores, como grupos de cidades, cidades e respetivas 
imediações ou aglomerações regionais.

Alteração 708
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 709
Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 5 % dos recursos do FEDER a 
nível nacional devem ser atribuídos a ações 
integradas de desenvolvimento urbano 
sustentável, geridas pelas cidades no 
âmbito dos investimentos territoriais 
integrados referidos no artigo 99.º do 

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

Or. en

Alteração 710
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se for caso disso, apoiar-se os 
mecanismos de reforço existentes e a 
promoção de novas ligações entre os 
espaços urbano e rural para reforçar os 
fatores de interligação com influência no 
desenvolvimento de cada região, 
garantindo, ao mesmo tempo, a 
complementaridade dos fundos do QCA.

Or. en

Alteração 711
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se for caso disso, apoiar-se os 
mecanismos de reforço existentes e a 
promoção de novas ligações entre os 
espaços urbano e rural para reforçar os 
fatores de interligação com influência no 
desenvolvimento de cada região, 
garantindo, ao mesmo tempo, a 
complementaridade dos fundos do QCA.

Or. en
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Alteração 712
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 713
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as 
autoridades locais que desenvolvam ações 
de inovação por iniciativa da Comissão.

Or. en

Alteração 714
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A
Além disso, em derrogação do artigo 87.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
[RDC], pode ser estabelecido nos 
programas operacionais um eixo 
prioritário separado para o 
desenvolvimento urbano sustentável, que 
contenha as prioridades de investimento 
no âmbito de diferentes objetivos 
temáticos.

Or. de

Alteração 715
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8 Suprimido
Plataforma de desenvolvimento urbano
1. A Comissão deve estabelecer, em 
conformidade com o artigo 51.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
uma plataforma de desenvolvimento 
urbano para promover o reforço das 
capacidades, a criação de redes entre as 
cidades e o intercâmbio de experiências 
de política urbana ao nível da União, nos 
domínios relacionados com as prioridades 
de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável.
2.
A Comissão adotará uma lista das cidades 
participantes na plataforma, com base nas 
listas estabelecidas nos contratos de 
parceria, por intermédio de atos de 
execução. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
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procedimento referido no artigo 14.º, n.º 
2.
A lista deve conter um número máximo de 
300 cidades, com um número máximo de 
20 por Estado-Membro. As cidades serão 
selecionados com base nos seguintes 
critérios:
a) População, tendo em conta as 
especificidades dos sistemas urbanos 
nacionais;
b) Existência de uma estratégia com ações 
integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas.
3. A plataforma apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as cidades 
que desenvolvem ações de inovação por 
iniciativa da Comissão.

Or. de

Alteração 716
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8 Suprimido
Plataforma de desenvolvimento urbano
1. A Comissão deve estabelecer, em 
conformidade com o artigo 51.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
uma plataforma de desenvolvimento 
urbano para promover o reforço das 
capacidades, a criação de redes entre as 
cidades e o intercâmbio de experiências 
de política urbana ao nível da União, nos 
domínios relacionados com as prioridades 
de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável.
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2.
A Comissão adotará uma lista das cidades 
participantes na plataforma, com base nas 
listas estabelecidas nos contratos de 
parceria, por intermédio de atos de 
execução. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 14.º, n.º 
2.
A lista deve conter um número máximo de 
300 cidades, com um número máximo de 
20 por Estado-Membro. As cidades serão 
selecionados com base nos seguintes 
critérios:
(a) População, tendo em conta as 
especificidades dos sistemas urbanos 
nacionais;
(b) Existência de uma estratégia com 
ações integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas.
3. A plataforma apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as cidades 
que desenvolvem ações de inovação por 
iniciativa da Comissão.

Or. en

Alteração 717
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\903904PT.doc 133/171 PE491.055v01-00

PT

domínios relacionados com as prioridades 
de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável.

desenvolvimento urbano sustentável.

Or. en

Alteração 718
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 719
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Serão fomentadas plataformas de 
desenvolvimento urbano para promover o 
reforço das capacidades, a criação de redes 
entre as cidades e o intercâmbio de 
experiências de política urbana ao nível da 
União, nos domínios relacionados com as 
prioridades de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável.
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domínios relacionados com as prioridades 
de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável.

Or. es

Alteração 720
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve utilizar os 
programas e entidades existentes para 
facilitar o reforço de capacidades, a 
criação de redes e o intercâmbio de 
experiências como referido no n.º 2-D.

Or. en

Alteração 721
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve utilizar os 
programas e entidades existentes para 
facilitar o reforço de capacidades, a 
criação de redes e o intercâmbio de 
experiências como referido no n.º 1. (O 
n.º 1 e o n.º 1, alínea a) farão parte do 
artigo 7.º.)

Or. en

Alteração 722
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 723
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 724
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 725
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 726
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

A lista deve conter um número máximo de 
300 cidades, com um número máximo de 
20 por Estado-Membro. As cidades serão 

Suprimido
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selecionados com base nos seguintes 
critérios:
(a) População, tendo em conta as 
especificidades dos sistemas urbanos 
nacionais;
(b) Existência de uma estratégia com 
ações integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas.

Or. en

Alteração 727
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) População, tendo em conta as 
especificidades dos sistemas urbanos 
nacionais;
b) Existência de uma estratégia com ações 
integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas.

Or. es

Alteração 728
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) População, tendo em conta as 
especificidades dos sistemas urbanos 
nacionais;
(b) Existência de uma estratégia com 
ações integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas.

Or. en

Alteração 729
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) População, tendo em conta as 
especificidades dos sistemas urbanos 
nacionais;

Suprimido

Or. en

Alteração 730
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Existência de uma estratégia com 
ações integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 

Suprimido
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sociais que afetam as zonas urbanas.

Or. en

Alteração 731
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Existência de uma estratégia com ações 
integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas.

(b) Existência de uma estratégia com ações 
integradas, que associem os representantes 
da sociedade civil e as autoridades locais,
para resolver os desafios económicos, 
ambientais, climáticos e sociais que afetam 
as zonas urbanas.

Or. fr

Alteração 732
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promoção de ações específicas e 
inovadoras, envolvendo todos os 
intervenientes principais, incluindo os 
representantes das autoridades locais e 
das ONG, para fazer face à situação dos 
sem-abrigo nas zonas urbanas;

Or. fr

Alteração 733
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As disposições estabelecidas na 
alínea a) não devem impedir a seleção de 
cidades situadas em regiões periféricas ou 
insulares, cuja população é 
significativamente menor do que a das 
grandes zonas metropolitanas dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

Em função das suas características 
territoriais, os Estados-Membros, em 
coordenação com as autoridades 
regionais e locais, selecionarão as cidades 
participantes com base em critérios por 
eles definidos; 

Or. es

Alteração 735
Viktor Uspaskich

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A plataforma apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as cidades
que desenvolvem ações de inovação por 
iniciativa da Comissão.

3. A plataforma apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre as zonas urbanas e 
rurais, autoridades locais e regionais que 
desenvolvem ações de inovação por 
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iniciativa da Comissão.

Or. en

Alteração 736
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A plataforma apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as cidades que 
desenvolvem ações de inovação por 
iniciativa da Comissão.

3. A Comissão apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as 
autoridades locais que desenvolvem ações 
de inovação por iniciativa da Comissão.

Or. en

Alteração 737
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A plataforma apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as cidades que 
desenvolvem ações de inovação por 
iniciativa da Comissão.

3. A Comissão apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as 
autoridades locais que desenvolvem ações 
de inovação por iniciativa da Comissão.

Or. en

Alteração 738
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Por iniciativa da Comissão, o FEDER 
apoiará ações inovadoras no domínio do 
desenvolvimento urbano sustentável, 
incluindo o desenvolvimento de zonas 
periurbanas e, quando adequado, o 
correspondente a ações apoiadas por 
outros fundos do QCA, nomeadamente o 
FSE, desde que não ultrapassem 0,5% do 
financiamento anual total da sua dotação. 
Incluem-se projetos-piloto, incluindo 
soluções participativas de base, e estudos
para identificar ou testar novas soluções 
para os desafios estruturais relacionados 
com o desenvolvimento urbano sustentável 
e inclusivo relevantes ao nível da União, 
como a revitalização de bairros urbanos 
desfavorecidos. A Comissão assegurará a 
estreita colaboração dos parceiros 
referidos no artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC], incluindo os 
parceiros locais, regionais e da sociedade 
civil, em todas as fases de preparação e 
execução das ações.

Or. en

Alteração 739
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 740
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Por iniciativa da Comissão, o FEDER 
pode apoiar ações inovadoras no domínio 
do desenvolvimento urbano sustentável, 
desde que não ultrapassem 0,2 % do 
financiamento anual total da sua dotação. 
Incluem-se estudos e projetos-piloto para 
identificar ou testar novas soluções para 
problemas de desenvolvimento urbano 
sustentável relevantes ao nível da União. A 
Comissão assegurará a estreita 
colaboração dos parceiros urbanos, 
rurais, periurbanos, locais, regionais e da 
sociedade civil em todas as fases da 
preparação e execução das ações.

Or. en

Alteração 741
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

problemas de desenvolvimento urbano 
sustentável relevantes ao nível da União. A 
Comissão assegurará a estreita 
colaboração dos parceiros urbanos, 
rurais, periurbanos, locais, regionais e da 
sociedade civil em todas as fases da 
preparação e execução das ações.

Or. en

Alteração 742
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Por iniciativa da Comissão, o FEDER 
pode apoiar ações inovadoras no domínio 
do desenvolvimento urbano sustentável, 
desde que não ultrapassem 0,2 % do 
financiamento anual total da sua dotação. 
Incluem-se estudos e projetos-piloto para 
identificar ou testar novas soluções para 
problemas de desenvolvimento urbano 
sustentável relevantes ao nível da União. A 
Comissão assegurará a estreita 
colaboração dos parceiros urbanos, 
rurais, periurbanos, locais, regionais e da 
sociedade civil em todas as fases da 
preparação e execução das ações.

Or. en

Alteração 743
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do artigo 4.º, as ações (Não relevante para a versão portuguesa.)
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inovadoras podem apoiar todas as 
atividades necessárias para alcançar os 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC] e que correspondam a prioridades 
de investimento.

Or. en

Alteração 744
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do artigo 4.º, as ações 
inovadoras podem apoiar todas as 
atividades necessárias para alcançar os 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC] e que correspondam a prioridades 
de investimento.

(Não relevante para a versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 745
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota atos delegados em 
conformidade com o artigo 13.º relativo 
aos procedimentos de seleção e execução 
das ações inovadoras.

Suprimido

Or. es
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Alteração 746
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Pelo menos 10 % dos recursos do FEDER 
a nível nacional, nos Estados-Membros 
em questão, devem ser atribuídos a ações 
integradas de desenvolvimento de zonas 
montanhosas, insulares, ou escassamente 
povoadas, geridas no âmbito dos 
investimentos territoriais integrados 
referidos no artigo 99.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC].
A dotação específica para as zonas com 
desvantagens naturais ou demográficas 
graves e permanentes deve ser 
considerada não só para compensar os 
custos adicionais, relacionados com as 
desvantagens referidas nos artigos 174.º e 
175.º do Tratado, mas também para 
apoiar a valorização do seu património 
específico:
a) Os objetivos temáticos previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC] no que se refere à 
relevância da ligação entre o espaço 
urbano e rural nas regiões montanhosas ;
b) Os serviços de transporte e mobilidade 
sustentáveis e o auxílio ao arranque 
destes serviços; 
c) As operações relacionadas com as 
limitações da capacidade de 
armazenamento, o sobredimensionamento 
e a manutenção dos instrumentos de 
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produção, assim como a carência de 
capital humano no mercado de trabalho 
local;
d) As grandes oportunidades de 
crescimento sustentável: energias 
renováveis, projetos de turismo, com base 
na proteção do património natural, 
cultural e histórico, indústrias de 
precisão, agricultura de qualidade e PME 
inovadoras; 
e) Os desafios específicos inerentes aos 
riscos naturais e às alterações climáticas 
devem ser integrados nas estratégias 
territoriais, podendo gerar métodos de 
governação inovadores;
f) Os desafios específicos inerentes às 
alterações demográficas e aos modelos 
sociais originais (atividades sazonais) 
poderiam oferecer oportunidades 
interessantes e soluções para o 
crescimento inclusivo;
g) Os fortes obstáculos de acessibilidade 
poderiam tornar-se vantagens para o 
crescimento inteligente, caso a banda 
larga ou as redes de satélite chegassem às 
zonas montanhosas e insulares.
Alguns programas específicos, como os 
programas multiregionais, ou capítulos 
específicos de um programa regional, 
devem ser apoiados, prestando especial 
atenção a zonas funcionais compostas por 
territórios montanhosos, vales e arredores 
piemontês. Assim, poderiam ser 
desenvolvidas algumas abordagens 
estratégicas a nível multiregional à escala 
“maciça” (multiregional) e poderiam ser 
definidas ações operacionais à escala “do 
vale”(multilocal).
As zonas montanhosas, insulares e 
escassamente povoadas com desvantagens 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes necessitam de uma 
abordagem coerente e integrada de 
“desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais”;  estratégias 
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desenvolvidas pelas autoridades locais 
que combinem o FEDER com os fundos 
de coesão, o FSE e a ligação específica do 
desenvolvimento rural aos programas de 
investimento integrados.

Or. en

Alteração 747
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Pelo menos 10 % dos recursos do FEDER 
a nível nacional devem ser atribuídos a 
ações integradas de desenvolvimento 
urbano sustentável, geridas pelas cidades 
no âmbito dos investimentos territoriais 
integrados referidos no artigo 99.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].
A dotação específica para as zonas com 
desvantagens naturais ou demográficas 
graves e permanentes deve ser 
considerada não só para compensar os 
custos adicionais, relacionados com as 
desvantagens referidas nos artigos 174 e 
175 do Tratado, mas também para apoiar 
a valorização do seu património 
específico:

Or. en
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Alteração 748
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

A dotação específica adicional para zonas 
sujeitas a desvantagens permanentes e 
graves deve ser utilizada para permitir 
que estes territórios atenuem essas 
limitações, para melhorar a sua 
atratividade para pessoas e indústrias, e 
para explorarem o seu património.
Prestará apoio a ações nos seguintes 
domínios:
a) Todos os objetivos temáticos previstos 
no artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC];
b) Auxílio ao arranque de serviços de 
transporte;
c) Ações de cooperação não abrangidas 
pelo Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
sobre as disposições específicas relativas 
ao apoio do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional para o objetivo 
de Cooperação territorial Europeia.

Or. en

Alteração 749
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

A dotação específica adicional para zonas 
sujeitas a desvantagens permanentes e 
graves deve ser utilizada para permitir 
que estes territórios atenuem essas 
limitações, para melhorar a sua 
atratividade para pessoas e indústrias, e 
para explorarem o seu património. 
Prestará apoio a ações nos seguintes 
domínios:
a) Todos os objetivos temáticos previstos 
no artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC];
b) Auxílio ao arranque de serviços de 
transporte;
c) Ações de cooperação não abrangidas 
pelo Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
sobre as disposições específicas relativas 
ao apoio do FEDER para a Cooperação 
Territorial Europeia.

Or. en

Alteração 750
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais ou demográficas 
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111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

graves e permanentes, como as regiões 
mais setentrionais com densidade 
populacional muito baixa e as regiões 
insulares, transfronteiriças e de 
montanha, referidas no artigo 111.º, n.º 4, 
alínea b), do Regulamento (CE) n.º 
…/2012 [RDC] devem dar especial atenção 
à resolução das dificuldades específicas das 
referidas zonas.

Or. fr

Alteração 751
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas quer no 
artigo 174.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia quer 
no artigo 111.º, n.º 4, alínea b), do 
Regulamento (CE) n.º …/2012 [RDC] 
devem dar especial atenção à melhoria da 
mobilidade e acessibilidade das referidas 
regiões, bem como à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Or. es

Justificação

Deve ser incluído o artigo 174.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que 
oferece uma perspetiva mais ampla das regiões que sofrem de desvantagens demográficas 
graves e permanentes.

Alteração 752
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas quer no 
artigo 174.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia quer 
no artigo 111.º, n.º 4, alínea b), do 
Regulamento (CE) n.º …/2012 [RDC] 
devem dar especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Or. es

Alteração 753
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] e no artigo 174.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia devem dar especial 
atenção à resolução das dificuldades 
específicas das referidas zonas.

Or. de

Alteração 754
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento
(CE) n.º …/2012 [RDC]  e no artigo 174.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia devem dar especial 
atenção à resolução das dificuldades 
específicas das referidas zonas.

Or. es

Alteração 755
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os objetivos temáticos previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], no que se refere à 
relevância da ligação entre o espaço 
urbano e rural nas regiões montanhosas;

Or. en

Alteração 756
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Os serviços de transporte e mobilidade 
sustentáveis e o auxílio ao arranque 
destes serviços;

Or. en
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Alteração 757
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) As operações relacionadas com as 
limitações da capacidade de 
armazenamento, o sobredimensionamento 
e a manutenção dos instrumentos de 
produção, assim como a carência de 
capital humano no mercado de trabalho 
local.

Or. en

Alteração 758
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) As grandes oportunidades de 
crescimento sustentável: energias 
renováveis, projetos de turismo, com base 
na proteção do património natural, 
cultural e histórico, indústrias de 
precisão, agricultura de qualidade e PME 
inovadoras; 

Or. en

Alteração 759
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Os desafios específicos inerentes aos 
riscos naturais e às alterações climáticas 
devem ser integrados nas estratégias 
territoriais, podendo abrir métodos de 
governação inovadores;

Or. en

Alteração 760
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f) Os desafios específicos inerentes às 
alterações demográficas e aos modelos 
sociais originais (atividades sazonais) 
poderiam oferecer oportunidades 
interessantes e soluções para o 
crescimento inclusivo;

Or. en

Alteração 761
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea g) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os fortes obstáculos de acessibilidade 
poderiam tornar-se vantagens para o 
crescimento inteligente, caso a banda 
larga ou as redes de satélite chegassem às 
zonas montanhosas e insulares.

Or. en
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Alteração 762
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 O FEDER apoia as ações nos seguintes 
domínios:
a) Conjunto dos objetivos temáticos 
fixados no artigo 9.º do regulamento do 
Conselho que estabelece disposições 
gerais relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão;
b) Ajuda ao lançamento de serviços de 
transporte;
c) Ações de cooperação não cobertas pelo 
Regulamento que estabelece disposições 
específicas para o apoio do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional ao 
objetivo da cooperação territorial 
europeia.

Or. es

Alteração 763
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Alguns programas específicos, como os 
programas multiregionais, ou capítulos 
específicos de um programa regional, 
devem ser apoiados, prestando especial 
atenção a zonas funcionais compostas por 
territórios montanhosos, vales e arredores 
piemontês. Assim, poderiam ser 
desenvolvidas algumas abordagens 
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estratégicas a nível multiregional à escala 
“maciça” (multiregional) e poderiam ser 
definidas ações operacionais à escala “do 
vale”(multilocal). As zonas montanhosas, 
insulares e escassamente povoadas com 
desvantagens naturais ou demográficas 
graves e permanentes necessitam de uma 
abordagem coerente e integrada de 
“desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais”;  estratégias 
desenvolvidas pelas autoridades locais 
que combinem o FEDER com os fundos 
de coesão, o FSE e a ligação específica do 
desenvolvimento rural aos programas de 
investimento integrados.

Or. en

Alteração 764
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A dotação específica adicional para as 
regiões ultraperiféricas é utilizada a fim de 
compensar os custos adicionais 
relacionados com as desvantagens
referidas no artigo 349.º do Tratado,
incorridos nas regiões ultraperiféricas
para apoiar:

A dotação específica adicional para as 
regiões ultraperiféricas é utilizada a fim de 
compensar as desvantagens inerentes aos 
fatores referidos no artigo 349.º do 
Tratado, para apoiar os objetivos 
específicos da estratégia europeia a favor 
destas regiões e, em particular

Or. es

Alteração 765
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A dotação específica adicional para as 
regiões ultraperiféricas é utilizada a fim de 
compensar os custos adicionais 
relacionados com as desvantagens
referidas no artigo 349.º do Tratado,
incorridos nas regiões ultraperiféricas
para apoiar:

A dotação específica adicional para as 
regiões ultraperiféricas é utilizada a fim de 
compensar as desvantagens inerentes aos 
fatores referidos no artigo 349.º do 
Tratado, para apoiar os objetivos 
específicos da estratégia europeia a favor 
destas regiões e, em particular

Or. es

Justificação

Tal como disposto no artigo 349.º do Tratado, a persistência e combinação de uma série de 
fatores implica uma série de desvantagens para estes territórios, difíceis de quantificar na 
maioria dos casos.

Alteração 766
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de
serviços de transporte;

b) Os serviços de transporte e mobilidade 
sustentáveis e o auxílio ao arranque destes
serviços;

Or. en

Alteração 767
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de 
serviços de transporte;

b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de 
serviços de transporte, incluindo as 
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conexões com os países terceiros vizinhos;

Or. es

Alteração 768
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de 
serviços de transporte;

b) Os serviços de transporte de passageiros 
e mercadorias e o auxílio ao arranque, 
desenvolvimento e melhoria de serviços de 
transporte;

Or. pt

Justificação

Devido às suas condições naturais singulares, as Regiões Ultraperiféricas necessitam de 
realizar elevados investimentos na área de transportes de passageiros e de mercadorias. O 
apoio atribuído é fundamental para aumentar a competitividade das regiões e melhorar as 
condições económicas e sociais a nível ultraperiférico. Deve ser apoiado o auxílio ao 
arranque de novos serviços de transporte, mas também o desenvolvimento e melhoria dos já 
existentes, numa lógica de otimização de serviços.

Alteração 769
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de 
serviços de transporte;

b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de 
serviços de transporte seguros;

Or. es
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Justificação

Devem ser previstas ajudas à criação de serviços de transporte seguros.

Alteração 770
Juan Fernando López Aguilar

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de 
serviços de transporte;

b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de 
serviços de transporte, incluindo as 
conexões com países terceiros vizinhos;

Or. es

Justificação

A inserção regional das RUP nos seus respetivos espaços geográficos é prioritária para a 
estratégia em seu favor, já que estão situadas a milhares de quilómetros do continente 
europeu, mas muito próximas de países terceiros que constituem o seu espaço de influência 
natural e relativamente aos quais existe um potencial de relações económicas, comerciais e 
de toda a índole.

Alteração 771
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As operações relacionadas com as 
limitações da capacidade de 
armazenamento, o sobredimensionamento 
e a manutenção dos instrumentos de 
produção e a carência de capital humano 
no mercado de trabalho local.

c) As operações relacionadas com as 
limitações da capacidade de 
armazenamento, o sobredimensionamento 
e a manutenção dos instrumentos de 
produção, a educação e carência de capital 
humano no mercado de trabalho local, 
investimentos na área cultural, desportiva 
e de turismo sustentável;
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Or. pt

Justificação

As Regiões Ultraperiféricas têm de apostar e investir em atividades económicas que atraiam 
cada vez mais pessoas para os seus territórios, numa lógica de criação de riqueza e emprego 
a nível regional. Neste sentido, a vertente turística, cultural e desportiva assume especial 
preponderância na dinamização das economias ultraperiféricas, devendo ser possível efetuar 
investimentos que levem à sua modernização, melhoria de condições e maior atração de 
pessoas.

Alteração 772
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As oportunidades específicas de 
projetos de turismo sustentável, com base 
na proteção da herança natural, cultural, 
histórica e social;

Or. en

Alteração 773
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 50 % da dotação específica 
adicional será atribuída a ações que 
contribuam para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas, com especial atenção 
para os objetivos temáticos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º1, n.º 2 e n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Suprimido

Or. es
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Alteração 774
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 50 % da dotação específica 
adicional será atribuída a ações que 
contribuam para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas, com especial atenção 
para os objetivos temáticos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º1, n.º 2 e n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Suprimido

Or. pt

Justificação

Em consonância com a alteração no considerando 11. 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, entende-se que as RUP também 
não deverão ter esse condicionalismo. Pretende-se que exista uma uniformização na 
aplicação da dotação específica adicional a todas as regiões elegíveis.

Alteração 775
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 50 % da dotação específica 
adicional será atribuída a ações que 
contribuam para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas, com especial atenção para 
os objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º1, n.º 2 e n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Pelo menos 50 % da dotação específica 
adicional será atribuída a ações que 
contribuam para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas, de acordo com o 
desenvolvimento territorial sustentável.

Or. xm
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Justificação

A dotação específica visa dar resposta às desvantagens estruturais que as RUP enfrentam. 
Considerando que a diversificação da economia constitui um aspeto importante, a dotação 
não deve dizer respeito apenas às prioridades 1, 2 e 3 do RDC, por razões de flexibilidade e 
de modo a abordar a diversidade destas desvantagens.

Alteração 776
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 50 % da dotação específica 
adicional será atribuída a ações que 
contribuam para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas, com especial atenção 
para os objetivos temáticos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º1, n.º 2 e n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

O artigo 4.º não é aplicável à dotação 
específica adicional.

Or. fr

Alteração 777
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 50 % da dotação específica 
adicional será atribuída a ações que 
contribuam para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas, com especial atenção para 
os objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º1, n.º 2 e n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Pelo menos 30 % da dotação específica 
adicional será atribuída a ações que 
contribuam para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas, com especial atenção para 
os objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º1, n.º 2 e n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].
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Or. fr

Justificação

O objetivo da reserva de 50% da dotação específica para ações de diversificação é uma 
mudança de paradigma que torna impraticável a sua aplicação a partir de 2014, já que a 
atribuição desta dotação tem como principal objetivo a redução dos custos. Face às 
realidades locais, a taxa de 30% parece-nos mais equilibrada.

Alteração 778
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Todas as empresas estabelecidas nas 
regiões ultraperiféricas podem beneficiar 
da dotação específica adicional e, em 
derrogação do artigo 3.º, n.º 1, alínea a), 
de qualquer investimento produtivo 
financiado pelo FEDER.

Or. fr

Alteração 779
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O montante a que é aplicável a taxa de 
cofinanciamento é proporcional aos custos
adicionais mencionados no n.º 1,
incorridos pelo beneficiário, no caso das 
ajudas ao funcionamento e das despesas 
relacionadas com obrigações e contratos de 
serviço público, e pode abranger a 
totalidade dos custos elegíveis no caso das 
despesas de investimento.

3. O montante a que é aplicável a taxa de 
cofinanciamento é proporcional aos custos 
incorridos pelo beneficiário, no caso das 
ajudas ao funcionamento e das despesas 
relacionadas com obrigações e contratos de 
serviço público, e pode abranger a 
totalidade dos custos elegíveis no caso das 
despesas de investimento.
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Or. es

Alteração 780
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O montante a que é aplicável a taxa de 
cofinanciamento é proporcional aos custos 
adicionais mencionados no n.º 1,
incorridos pelo beneficiário, no caso das 
ajudas ao funcionamento e das despesas 
relacionadas com obrigações e contratos de 
serviço público, e pode abranger a 
totalidade dos custos elegíveis no caso das 
despesas de investimento.

3. O montante a que é aplicável a taxa de 
cofinanciamento é proporcional aos custos 
incorridos pelo beneficiário, no caso das 
ajudas ao funcionamento e das despesas 
relacionadas com obrigações e contratos de 
serviço público, e pode abranger a 
totalidade dos custos elegíveis no caso das 
despesas de investimento.

Or. pt

Justificação

O montante que deve ser elegível para a taxa de cofinanciamento deve ser todos os 
investimentos efetuados pelos beneficiários e não apenas aqueles que são derivados a custos 
adicionais pela condição ultraperiférica. Pretende-se assim uniformizar a elegibilidade do 
financiamento dos beneficiários das Regiões Ultraperiféricas com os restantes beneficiários 
das regiões menos desenvolvidas, regiões em transição e regiões mais desenvolvidas.

Alteração 781
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

3 A. Independente das suas características 
ou atividade económica, todas as 
empresas que pretendam efetuar 
investimentos nas Regiões 
Ultraperiféricas podem aceder aos fundos 
do FEDER ou da dotação específica 
adicional, contribuindo assim para um 
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maior desenvolvimento e competitividade 
dessas regiões e para a diminuição das 
assimetrias económicas, sociais e 
territoriais vigentes;

Or. pt

Justificação

Considera-se que todas as empresas, quer sejam PME´s ou grandes empresas, devem ser 
elegíveis para a dotação específica adicional. É fundamental para a dinamização da 
atividade económica das Regiões Ultraperiféricas que as PME´s que operam nas RUP e que 
são detidas por grandes empresas não fiquem impossibilitadas de acederem a esta dotação 
específica adicional. Além disso, devem ser elegíveis as empresas que efetivamente pretendem 
realizar investimentos nas RUP.

Alteração 782
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Auxílios ao transporte de pessoas 
autorizados nos termos do artigo 107.º, n.º 
2, alínea a), do Tratado;

Suprimido

Or. pt

Justificação

Devido às suas condições naturais, os serviços de transporte representam um elevado custo 
para as regiões e as respetivas populações, devendo ser elegível e assim contribuir para uma 
maior coesão económica, social e territorial.

Alteração 783
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 11.º – n.° 4 – alínea c) – subalínea 1) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

1) Todas as empresas estabelecidas nas 
regiões ultraperiféricas podem beneficiar 
da dotação específica adicional e, não 
obstante o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), de 
quaisquer investimentos produtivos 
financiados ao abrigo do FEDER.

Or. en

Alrteração 784
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. De entre todos os tipos de empresas, 
apenas as PME e as microempresas 
podem beneficiar da dotação específica 
adicional e de qualquer investimento 
produtivo financiado ao abrigo do 
FEDER.

Or. xm

Justificação

Atualmente, as PME e as microempresas beneficiam muito pouco dos Fundos Estruturais, 
uma vez que, em comparação com as grandes empresas, nem sempre dispõem de recursos 
suficientes para crescer. Uma vez que constituem motores da economia, a atribuição de 
dotações dos Fundos Estruturais às PME e às microempresas facilitará a concretização do 
seu potencial de crescimento e criará empregos, na observância dos princípios da Lei das 
Pequenas Empresas.

Alteração 785
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Todas as empresas estabelecidas nas 
regiões ultraperiféricas podem beneficiar 
da dotação específica adicional e de 
qualquer investimento produtivo 
financiado ao abrigo do FEDER.

Or. en

Justificação

Considerando o ambiente de negócios específico e as consequências da aplicação da 
definição europeia de PME nas regiões ultraperiféricas, importa sublinhar que todos os tipos 
de empresas devem ser elegíveis para financiamento, a fim de apoiar da melhor forma 
possível o potencial de desenvolvimento dessas regiões.

Alteração 786
Riikka Manner, Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em derrogação do artigo 4.º e do 
artigo 3.º, n.º 1, a dotação específica 
adicional para as regiões do norte 
escassamente povoadas será atribuída 
com especial atenção para os objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, 
n.º 2, n.º 3, n.º 4 3 n.º 7 do Regulamento 
(UE) n.º .../2012 (RDC).

Or. xm

Justificação

As regiões escassamente povoadas no norte da Suécia e da Finlândia dispõem de um estatuto 
constitucional especial, na sequência dos Tratados de Adesão à UE da Suécia e da Finlândia. 
Tendo uma população escassa, é mais difícil fornecer serviços públicos e privados, bem como 
estimular o desenvolvimento de atividades económicas. A legislação atual prevê 
determinadas oportunidades de prestação de apoio através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional a investimentos estrategicamente importantes em infraestruturas, 
devendo o mesmo aplicar-se ao período orçamental 2014-2020.
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Alteração 787
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13 Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 9.º, n.º 3, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado, 
a partir de 1 de janeiro de 2014.
3. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 9.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 9.°, n.º 3, só pode entrar em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse prazo, estes últimos tiverem 
informado a Comissão de que não 
formulam objeções. Esse prazo pode ser 



PE491.055v01-00 170/171 AM\903904PT.doc

PT

prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. es

Alteração 788
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no n.º 9 do artigo 3.º é conferido à 
Comissão por um período de três anos a 
partir de1. A Comissão elabora um 
relatório sobre a delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
período de três anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada até à 
revisão do presente regulamento, salvo se 
o Parlamento Europeu ou o Conselho a 
tal se opuserem com uma antecedência 
mínima de três meses antes do final desse 
período.
__________________
1 OJ: Inserir a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 789
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 

(Não relevante para a versão portuguesa.)
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Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não afeta 
a validade dos atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 790
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 9.°, n.º 3, só pode entrar em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
prazo, estes últimos tiverem informado a 
Comissão de que não formulam objeções. 
Esse prazo pode ser prorrogado por dois
meses, por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 9.º, n.º 3, só pode entrar em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, estes últimos tiverem informado a 
Comissão de que não formulam objeções. 
O referido prazo é prorrogado por três
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en


