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Alteração 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Toda a formulação «deve» deverá ser 
substituída por «deveria», à exceção de 
regras relativas à parceria (de acordo com 
o artigo 5.º) onde «deve» deverá ser 
mantido.
(alteração global que deverá ser aplicada 
à totalidade do texto do QEC)

Or. en

Justificação

A aplicar à totalidade do anexo do QEC.

Alteração 1879
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte introdutória – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do presente quadro consiste, de 
acordo com o artigo 10.º, em ser utilizado 
como um instrumento de coordenação, 
integração e equilíbrio dos objetivos das 
diferentes políticas em contextos regionais 
específicos e, particularmente, como um 
instrumento de coordenação e equilíbrio 
das prioridades de investimento com os 
objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º, e sem prejuízo das prioridades e 
objetivos estabelecidos nos regulamentos 
específicos dos Fundos.

Or. en
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Alteração 1880
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte introdutória – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do presente quadro consiste, de 
acordo com o artigo 10.º, em ser utilizado 
como um instrumento de coordenação, 
integração e equilíbrio dos objetivos das 
diferentes políticas da UE em contextos 
nacionais, regionais e locais específicos, e 
particularmente, como um instrumento de 
coordenação e equilíbrio das prioridades 
de investimento com os objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º. A 
implementação do presente quadro deve 
respeitar o princípio da simplificação para 
não causar qualquer encargo 
administrativo adicional.

Or. en

Justificação

Tendo em vista a dimensão territorial da política de coesão, todos os níveis territoriais devem 
estar refletidos no texto. Este regulamento não deve conduzir a mais encargos 
administrativos.

Alteração 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte introdutória – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além do quadro constante no presente 
anexo, a Comissão deve apoiar os 
Estados-Membros e as regiões através da 
adoção de listas não exaustivas de ações 
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recomendadas para os Fundos 
abrangidos pelo RDC, sob a forma de um 
ato delegado em conformidade com o 
artigo 142.º. Estas listas não exaustivas, 
como parte do QEC, deverão fornecer 
orientações aos Estados-Membros e às 
regiões sobre a forma como traduzir os 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º do presente regulamento sobre 
programação, considerando as diferentes 
necessidades, desafios e oportunidades 
das regiões e a flexibilidade necessária 
para o desenvolvimento sustentável 
regional.
(para Introdução, Objeto do QEC)

Or. en

Alteração 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.2

Texto da Comissão Alteração

1.1.2. O princípio de governação a vários 
níveis deve ser respeitado, a fim de 
permitir alcançar a coesão social, 
económica e territorial.

Or. en

Justificação

Não devem constar as prioridades da União.

Alteração 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1.1.2-A Em conformidade com o artigo 
5.º, os Estados-Membros devem 
estabelecer uma parceria com os 
representantes de autoridades regionais, 
locais, urbanas e outras autoridades 
públicas competentes, parceiros 
económicos e sociais, e organismos que 
representem a sociedade civil, incluindo 
organizações ambientais, organizações 
não-governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade 
e da não-discriminação, bem como 
organizações não-governamentais que 
promovem a inclusão social e 
organizações ativas em áreas como a 
cultura, a educação e a política de 
juventude. Deve ser dada especial atenção 
aos grupos que poderão ser afetados pelos 
programas e que possam ter mais 
dificuldade em influenciá-los.

Or. en

Alteração 1884
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.3

Texto da Comissão Alteração

1.1.3 De forma a garantir uma 
governação a vários níveis eficaz, os 
Estados-Membros devem realizar as 
seguintes ações:
a) implementar uma parceria de acordo 
com o código de conduta europeu referido 
no artigo 5.º;
b) estabelecer mecanismos de 
coordenação entre os vários níveis de 
governação, em conformidade com os 
respetivos sistemas de poderes 
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constitucionais;
c) apresentar regularmente relatórios 
sobre a implementação de parcerias.

Or. en

Justificação

São Estados-Membros responsáveis pela programação. De acordo com o seu círculo 
eleitoral, podem decidir qual a autoridade responsável pela programação ou abordagem 
integrada.

Alteração 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.3

Texto da Comissão Alteração

1.1.3 De forma a garantir uma 
governação a vários níveis eficaz, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
realizar as seguintes ações:
a) estabelecer mecanismos de 
coordenação entre os vários níveis de 
governação, em conformidade com os 
respetivos sistemas de poderes 
constitucionais;
b) apresentar regularmente relatórios 
sobre a implementação de parcerias.

Or. en

Alteração 1886
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.4

Texto da Comissão Alteração

1.1.4 Em todas as fases da implementação 
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de Fundos abrangidos pelo RDC, as 
parcerias devem ser estabelecidas em 
conformidade com as regras e práticas 
nacionais, de forma a envolver 
diretamente as autoridades regionais e 
locais na preparação de Contratos de 
Parceria e de programas, e ainda na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos referidos programas. Além 
disso, os representantes dos governos 
locais e regionais deverão participar na 
negociação dos Contratos de Parcerias e 
programas a nível da UE com a 
Comissão. Os parceiros económicos e 
sociais e outras autoridades públicas, bem 
como os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade 
e da não-discriminação, devem também 
ser incluídos, quando apropriado, com 
vista a garantir a parceria em todas as 
fases da execução da política.

Or. en

Justificação

Esta alteração reflete as diferentes disposições constitucionais e institucionais nos diferentes 
Estados-Membros. Também proporciona a aplicação do princípio de parceria a todos os 
níveis da UE e em todas as fases de formulação de políticas.

Alteração 1887
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.4

Texto da Comissão Alteração

1.1.4 Em todas as fases de implementação 
de Fundos abrangidos pelo RDC, as 
parcerias devem ser estabelecidas de 
forma a envolver diretamente as 
autoridades regionais e locais na 
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preparação e eventual alteração de 
Contratos de Parceria, e também na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação de programas. Os parceiros 
económicos e sociais e outras autoridades
públicas, bem como os organismos que 
representem a sociedade civil, incluindo 
organizações ambientais, organizações 
não-governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção de igualdade 
e da não-discriminação, devem ainda ser 
incluídos em todas as fases
supramencionadas, com vista a garantir a 
parceria em todas as fases de execução da 
política.

Or. en

Alteração 1888
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.4

Texto da Comissão Alteração

1.1.4 Em todas as fases de implementação 
de Fundos abrangidos pelo RDC, as 
parcerias devem ser estabelecidas de 
forma a envolver diretamente as 
autoridades regionais e locais na 
preparação de Contratos de Parceria e 
programas, e também na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
referidos programas. Os parceiros 
económicos e sociais e outras autoridades 
públicas, bem como organismos que 
representem a sociedade civil, incluindo 
organizações ambientais, organizações 
não-governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade 
e da não-discriminação, devem também 
ser incluídos pelos Estados-Membros e 
pelas autoridades regionais e locais, com 
vista a garantir a parceria genuína em 
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todas as fases de execução da política.

Or. en

Alteração 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.4

Texto da Comissão Alteração

1.1.4 Em todas as fases de implementação 
de Fundos abrangidos pelo RDC, as 
parcerias devem ser estabelecidas da 
seguinte forma:
Os parceiros devem representar os 
diferentes níveis territoriais em 
conformidade com a estrutura 
institucional dos Estados-Membros e a 
parceria deve ser estabelecida 
considerando os seguintes requisitos 
mínimos:_ i) a representação dos 
diferentes parceiros baseia-se nas 
respetivas responsabilidades durante a 
implementação de programas, ii) os 
parceiros selecionam e nomeiam os seus
próprios membros, representando-os nos 
comités de acompanhamento e em outras 
instâncias consultivas e grupos de 
trabalho estabelecidos no quadro dos 
fundos, iii) os comités de 
acompanhamento são baseados no género 
e diversificados em matéria de 
composição, iv) a lista de membros dos 
comités de acompanhamento e outros 
grupos de trabalho é tornada pública, v) 
cada parceiro selecionado está consciente 
dos seus deveres relacionados com a 
confidencialidade e os conflitos de 
interesse devido a formação específica e a 
uma formalização dos seus deveres numa 
declaração assinada.
Os parceiros devem estar diretamente 
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envolvidos na preparação de Contratos de 
Parceiros e em todas as fases de 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas.
(alterações e supressões de partes do 
ponto 1.1.4)

Or. en

Alteração 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.1.4-A A cooperação com os parceiros 
deve cumprir as melhores práticas. Cada 
Estado-Membro deve garantir um nível 
adequado de assistência técnica de forma 
a facilitar o envolvimento e a participação 
dos parceiros em todas as fases do 
processo de programação.

Or. en

Alteração 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.1 – n.º 1.1.4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.1.4-B Os Estados-Membros devem 
estabelecer uma parceria respeitando os 
seguintes requisitos mínimos em termos 
de procedimento: i) divulgação atempada 
da informação durante os debates sobre 
documentação estratégica ii) tempo 
suficiente para os interessados analisarem 
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os documentos, consultarem os seus 
membros e constituintes e enviarem os 
seus comentários iii) canais apropriados 
para os interessados colocarem questões 
ou fazerem sugestões e comentários, iv ) 
transparência na forma como as 
propostas e os comentários efetuados 
pelos parceiros foram tidos em conta, 
incluindo um esclarecimento na 
eventualidade de rejeição dos 
comentários; e v) divulgação do resultado 
das propostas. Por outro lado, deve ser 
garantida a acessibilidade a pessoas com 
deficiência para este processo em termos 
de ambiente físico.

Or. en

Alteração 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.1

Texto da Comissão Alteração

1.2.1 O princípio de desenvolvimento 
sustentável, tal como estabelecido no 
artigo 3.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), está relacionado com o conceito 
de progresso, segundo o qual as 
considerações ambientais, económicas e 
sociais serão integradas, tendo em conta o 
bem-estar e a melhor qualidade de vida 
para as gerações atuais e futuras. 
O desenvolvimento sustentável exige o 
cumprimento do acervo ambiental. Além 
disso, deve ficar comprovado que os 
investimentos globais têm origem em 
resultados líquidos para a sociedade.

(Aditamento à segunda frase do artigo 
1.2.1 no final.)

Or. en
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Alteração 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.2

Texto da Comissão Alteração

1.2.2 Assim, as considerações do 
desenvolvimento sustentável, bem como o 
princípio do poluidor-pagador, devem 
fazer parte integrante de todos os planos, 
desde a conceção à entrega, e da 
monitorização à avaliação.
OS Estados-Membros e as regiões deverão 
disponibilizar informação atempada e 
abrangente sobre a quantidade de 
despesas relacionadas com o clima, em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida no regulamento relativo às 
disposições comuns. Os Estados-Membros 
e as regiões deverão acompanhar as 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade, com base nas medidas 
propostas em matéria de apresentação de 
relatórios. O progresso na implementação 
dos princípios horizontais estabelecidos 
no artigo 8.º do presente regulamento 
deverá ser demonstrado através da 
aplicação de indicadores horizontais. 
Regra geral, os causadores de prejuízos 
ambientais deverão suportar os custos 
para o evitar ou compensar e o 
financiamento não deverá ser utilizado 
para suportar os custos conforme a 
legislação existente.
(Aditamento ao segundo bloco do texto do 
ponto 1.2.2 e supressão da última frase do 
texto original do relator.)

Or. en
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Alteração 1894
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.2

Texto da Comissão Alteração

1.2.2 Assim, as considerações do 
desenvolvimento sustentável, bem como o 
princípio do poluidor-pagador, devem 
fazer parte integrante de todos os planos, 
desde a conceção à entrega, e da 
monitorização à avaliação. Poderá ser 
permitida a não-aplicação do princípio do 
poluidor-pagador apenas em casos 
excecionais previstos no direito primário 
da UE e na condição de que estão em 
vigor medidas de atenuação claras.

Or. en

Justificação

O princípio do poluidor-pagador deverá estar sempre em vigor.
 As exceções só terão lugar quando claramente previstas pelo direito primário da União 
Europeia.

Alteração 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.2

Texto da Comissão Alteração

1.2.2 Assim, as considerações do 
desenvolvimento sustentável, bem como o 
princípio do poluidor-pagador devem 
fazer parte integrante de todos os planos, 
desde a conceção à entrega, e da 
monitorização à avaliação. Poderá ser 
permitida a não-aplicação do princípio do 
poluidor-pagador apenas em casos 
excecionais apoiados por fortes 
justificações e na condição de que estão 
em vigor medidas de atenuação claras. As 
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decisões relativas às exceções devem fazer 
parte das avaliações ex ante e avaliações 
ambientais estratégicas do Contrato de 
Parceria e de todos os programas 
relevantes.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer normas e metodologias distintas para tomadas de decisões sobre a 
aplicação do princípio do poluidor-pagador, com vista a evitar decisões arbitrárias em casos 
em que os interesses dos decisores políticos individuais estejam em contradição com a 
proteção ambiental da UE. A decisão relativa à proporcionalidade dos custos de proteção 
ambientais deve ser avaliada cuidadosamente e previamente à implementação do projeto, 
para evitar que os projetos prejudiciais para o ambiente sejam elegíveis para financiamento. 
Isto aumenta a utilização eficiente dos fundos e evita possíveis comportamentos não 
transparentes durante a implementação do programa.

Alteração 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.3

Texto da Comissão Alteração

1.2.3 A fim de dar resposta aos complexos 
desafios que enfrentam, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
implementar todos os instrumentos 
disponíveis relativos às políticas da União. 
Particularmente, com vista a combater as 
alterações climáticas, os recursos devem 
focar-se em medidas de atenuação e 
prevenção, minimizando os custos 
externos. Qualquer novo investimento 
realizado com o apoio dos Fundos 
abrangidos pelo RDC deve ser de 
natureza inerentemente resistente ao 
impacto das alterações climáticas e das 
catástrofes naturais.
(Aditar as últimas quarto palavras à 
segunda frase do n.º 1.2.3 do texto do 
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relator.)

Or. en

Alteração 1897
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.3

Texto da Comissão Alteração

1.2.3 Para resolverem os complexos 
desafios que enfrentam, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
implementar todos os instrumentos 
disponíveis relativos às políticas da União. 
Particularmente, com vista a combater as 
alterações climáticas que apresentam 
diferentes riscos para as diferentes 
regiões, os recursos devem focar-se em 
medidas de atenuação e prevenção. 
Qualquer novo investimento realizado 
com o apoio dos Fundos abrangidos pelo 
RDC deve ser de natureza inerentemente 
resistente ao impacto das alterações 
climáticas e das catástrofes naturais.
(Substitui o n.º 1.2.3 da alteração do 
relator ao QEC, mas adita uma referência 
ao facto de as alterações climáticas 
apresentarem diferentes riscos para 
diferentes regiões.)

Or. en

Alteração 1898
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.3



AM\904624PT.doc 17/106 PE491.163v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1.2.3 Para resolverem os complexos 
desafios que enfrentam, os 
Estados-Membros devem implementar 
todos os instrumentos disponíveis 
relativos às políticas da União. 
Particularmente, com vista a combater as 
alterações climáticas, os recursos devem 
focar-se em medidas de atenuação e 
prevenção. Qualquer novo investimento 
realizado com o apoio dos Fundos 
abrangidos pelo RDC deve ser de 
natureza inerentemente resistente ao 
impacto das alterações climáticas e das 
catástrofes naturais.

Or. en

Justificação

São Estados-Membros responsáveis pela programação. De acordo com o seu sistema 
constitucional e institucional, podem decidir qual a autoridade responsável pela 
programação ou abordagem integrada.

Alteração 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.3

Texto da Comissão Alteração

1.2.3 Para resolverem os complexos 
desafios que enfrentam, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
implementar todos os instrumentos 
disponíveis relativos às políticas da União. 
Particularmente, com vista a combater as 
alterações climáticas, os recursos devem 
focar-se na poupança de energia e em 
medidas de atenuação e prevenção; para 
enfrentar a perda de biodiversidade, os 
recursos devem focar-se em medidas de 
prevenção e restauração. Qualquer novo 
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investimento realizado com o apoio dos 
Fundos abrangidos pelo RDC deve ser 
altamente eficiente em termos energéticos 
e de utilização dos recursos, e ser de 
natureza inerentemente resistente ao 
impacto das alterações climáticas e das 
catástrofes naturais. Além disso, para 
refletir a importância dos impactos 
climáticos e da biodiversidade dos 
investimentos financiados pela UE, as 
avaliações ambientais estratégicas dos 
programas devem ainda incluir uma 
avaliação de impacto sobre as alterações 
climáticas e a biodiversidade, incluindo a 
medição dos gases com efeito de estufa do 
programa.

Or. en

Justificação

Além de acompanhar as despesas relacionadas com o clima é necessário realizar a 
incorporação horizontal da atenuação do impacto climático em todos os programas como 
meio de garantir a qualidade do investimento relativamente aos alvos de atenuação das 
alterações climáticas da UE. Para garantir o desenvolvimento sustentável, é necessário 
realizar uma avaliação de impacto sobre a biodiversidade e as alterações climáticas, 
constituindo uma forma mais fiável para impedir a realização de investimentos com impacto 
negativo, melhorando, assim, a qualidade da política de coesão. Além disso, o impacto 
climático é fielmente medido e já existe uma metodologia clara que permitirá uma avaliação 
transparente do programa.

Alteração 1900
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.4

Texto da Comissão Alteração

1.2.4 O FEDER e o FC devem continuar 
a apoiar grandes investimentos nas 
infraestruturas dos Estados-Membros 
para satisfazer os requisitos da 
Diretiva-Quadro Água e outras diretivas 
relevantes. Existem soluções tecnológicas 
destinadas a contribuir para ações 
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sustentáveis e outras novas estão a 
emergir, sendo que o FEDER deve, por 
conseguinte, continuar a prestar apoio 
nesta área de investigação. Este apoio 
deve ter como objetivo complementar 
medidas abrangidas pelo Horizonte 2020. 
Poderá ser disponibilizado financiamento 
para ações de biodiversidade através do 
FEADER e do Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas. O 
FEADER poderá ser utilizado para 
prestar apoio aos gestores das terras onde 
os requisitos ambientais obrigatórios 
resultam em desvantagens específicas das 
áreas.

Or. en

Justificação

São Estados-Membros responsáveis pela programação. De acordo com o seu sistema 
constitucional e institucional, podem decidir qual a autoridade responsável pela 
programação ou abordagem integrada.

Alteração 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.4

Texto da Comissão Alteração

1.2.4 Caso o FEDER e o FC apoiem os 
grandes investimentos nas infraestruturas 
dos Estados-Membros e das regiões, estes 
investimentos devem cumprir os requisitos 
da Diretiva-Quadro Água e de outras 
diretivas relevantes. O princípio do 
poluidor-pagador também se aplica a 
financiamentos disponibilizados para 
atividades potencialmente nocivas para o 
ambiente, especialmente para o 
financiamento das infraestruturas. Nestas 
situações, o financiamento deve ser 
facultado apenas se a tarifação de 



PE491.163v01-00 20/106 AM\904624PT.doc

PT

utilização e a internalização dos custos 
externos não englobarem o custo do 
investimento e o custo de qualquer dano 
causado.[1] JO referência.......Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000.
(Alterações e frase adicional ao n.º 1.2.4)

Or. en

Alteração 1902
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.4

Texto da Comissão Alteração

1.2.4 O FEDER e o FC devem continuar 
a apoiar grandes investimentos nas 
infraestruturas dos Estados-Membros e 
regiões para satisfazer os requisitos da 
Diretiva-Quadro Água e outras diretivas 
relevantes. Existem soluções tecnológicas 
destinadas a contribuir para ações 
sustentáveis e outras novas estão a 
emergir, sendo que o FEDER deve, por 
conseguinte, continuar a prestar apoio 
nesta área de investigação. Este apoio 
deve ter como objetivo complementar 
medidas abrangidas pelo Horizonte 2020. 
Poderá ser igualmente disponibilizado 
financiamento para ações de 
biodiversidade através do FEADER e do 
Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas. O FEADER 
poderá também ser utilizado para prestar 
apoio à gestão sustentável de recursos 
naturais, para promover a transferência 
de conhecimento e inovação, reforçar a 
competitividade da agricultura e o 
desenvolvimento inclusivo das áreas 
rurais.

Or. en
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Alteração 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.4

Texto da Comissão Alteração

1.2.4 O FEDER e o FC devem continuar 
a apoiar investimentos nas infraestruturas 
dos Estados-Membros e regiões para 
satisfazer os requisitos do acervo 
ambiental (por exemplo, as Diretivas-
Quadro Água, Natureza, Resíduos e 
outras diretivas relevantes). Existem 
soluções tecnológicas e não tecnológicas 
baseadas em ecossistemas, destinadas a 
contribuir para ações sustentáveis, e 
outras novas estão a emergir, sendo que o 
FEDER deve, por conseguinte, continuar 
a prestar apoio nesta área de investigação. 
Este apoio deve ter como objetivo 
complementar medidas abrangidas pelo 
Horizonte 2020. O financiamento para 
ações de biodiversidade solicitado por 
quadros de ação prioritários poderá ser 
disponibilizado através de fundos 
abrangidos pelo RDC. O FEADER 
poderá ser utilizado para prestar apoio 
aos gestores das terras onde os requisitos 
ambientais obrigatórios resultam em 
desvantagens específicas das áreas em 
causa.

Or. en

Justificação

O FEDER não é relativo apenas a grandes investimentos e a novas abordagens a soluções 
baseadas em ecossistemas no domínio do clima e as tecnologias inteligentes não são apenas 
relacionadas com infraestruturas e tecnologia. A estratégia de biodiversidade da UE assinala 
que todos os fundos devem contribuir para o financiamento da biodiversidade, e, por 
conseguinte, todos os fundos RSE devem garantir os investimentos na biodiversidade.
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Alteração 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.4

Texto da Comissão Alteração

1.2.4 O FEDER e o FC devem continuar 
a apoiar grandes investimentos nas 
infraestruturas dos Estados-Membros e 
regiões para satisfazer os requisitos da 
Diretiva-Quadro Água e outras diretivas 
relevantes. Existem soluções tecnológicas 
destinadas a contribuir para ações 
sustentáveis e outras novas estão a 
emergir, sendo que o FEDER deve, por 
conseguinte, continuar a prestar apoio 
nesta área de investigação. Poderá ser 
disponibilizado financiamento para ações 
de biodiversidade através do FEADER e 
do Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas. O FEADER 
poderá ser utilizado para prestar apoio 
aos gestores das terras onde os requisitos 
ambientais obrigatórios resultam em 
desvantagens específicas das áreas.

Or. en

Justificação

Supressão de: Este apoio deve ter como objetivo complementar medidas abrangidas pelo 
Horizonte 2020.

Alteração 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.2.4-A O Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas ajudará a 
alcançar os objetivos de crescimento, de 



AM\904624PT.doc 23/106 PE491.163v01-00

PT

emprego e de sustentabilidade da reforma 
da política comum das pescas e apoiará a 
implementação da política marítima da 
UE. O Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas pode financiar as 
pescas e a aquicultura sustentáveis, 
contribuindo para os ecossistemas 
marinhos sustentáveis e o 
desenvolvimento e a gestão territoriais 
inclusivos.

Or. en

Alteração 1906
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.5

Texto da Comissão Alteração

1.2.5 A procura de desenvolvimento 
sustentável não deve ser um exercício 
técnico. Para garantir que o presente 
objetivo é integrado na operação de 
Fundos abrangidos pelo RDC no terreno, 
as autoridades de gestão devem 
igualmente tomar em devida consideração 
este objetivo ao longo do ciclo de vida do 
programa e devem adotar uma abordagem 
mais ativa para a redução dos efeitos 
nocivos para o ambiente das intervenções, 
entre outros, tomando as seguintes 
medidas:
a) direcionar os investimentos para as 
opções mais eficientes em termos de 
utilização de recursos;
b) ponderar cuidadosamente a 
necessidade de investimentos quando 
esses investimentos têm um significativo 
impacto ambiental negativo;
c) adotar uma perspetiva a longo prazo 
quando o ciclo de vida dos custos de 
métodos alternativos de investimento são 
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comparados.
(Substitui o n.º 1.2.5 do anexo proposto na 
alteração do relator sobre o QEC; 
suprimir a alínea d) (aumentar a utilização 
de contratos públicos ecológicos)

Or. en

Justificação

Em tempos de crise, um contrato público favorável em termos de custo/eficácia poderá, em 
alguns casos, ser mais razoável que um contrato público ecológico.

Alteração 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) a utilização de contratos públicos 
ecológicos.
[A palavra «aumentar» é suprimida no n.º 
1.2.5, alínea d)]

Or. en

Alteração 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.2.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.2.5-A Avaliação da sustentabilidade 
ambiental de investimentos deveria ser 
realizada com base em critérios de 
sustentabilidade ambiental, claramente 
definidos para setores que consomem 
recursos desproporcionados ou têm um 
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elevado impacto nas alterações climáticas 
e na biodiversidade (transporte, 
infraestruturas, resíduos, energia –
nomeadamente a utilização de biomassa, 
etc.).

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade dos investimentos são necessários para prevenir 
investimentos danosos. Por exemplo, o desenvolvimento de projetos no domínio das energias 
renováveis pode ser contraproducente para os objetivos da biodiversidade na UE, se for mal 
concebido e implementado. Por isso, é necessário estabelecer regras rigorosas e vinculativas 
para a sua utilização. O critério de sustentabilidade permite à UE alcançar a consistência 
entre os seus múltiplos objetivos e prevenir investimentos contraproducentes.

Alteração 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.2 – n.º 1.1.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.2.5-A A gestão sustentável da 
biodiversidade e dos ecossistemas deve ser 
promovida, especialmente nas regiões 
ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.3 – n.º 1.3.1

Texto da Comissão Alteração

1.3.1 Os Estados-Membros e as regiões 
devem tomar as medidas apropriadas para 
eliminar as desigualdades e para prevenir 
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qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual ou 
identidade de género, em todas as fases da 
implementação dos Fundos abrangidos 
pelo RDC.
(Alterações ao n.º 1.3.1)

Or. en

Alteração 1911
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.3 – n.º 1.3.1

Texto da Comissão Alteração

1.3.1 OS Estados-Membros devem 
aumentar os esforços para eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre os homens e mulheres, bem como a 
luta contra a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, em todas as fases da 
implementação dos Fundos abrangidos 
pelo RDC.

Or. en

Justificação

Os pormenores da implementação dos Fundos devem ser deixados em aberto aos 
Estados-Membros e regiões, com base no seu nível de progresso ao garantir a igualdade.

Alteração 1912
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.3 – n.º 1.3.2
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Texto da Comissão Alteração

1.3.2 Os Estados-Membros devem 
procurar o objetivo da igualdade entre 
homens e mulheres e devem tomar as 
medidas apropriadas para prevenir 
qualquer discriminação durante a 
preparação, implementação, 
monitorização e avaliação de operações 
nos programas cofinanciados pelos 
Fundos abrangidos pelo RDC e declarar 
claramente as ações para ter em conta 
este princípio nos programas. Barreiras à 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho devem, portanto, ser avaliadas e 
abordadas.

Or. en

Justificação

Qualquer ação deve ser tomada com base em avaliações e análises.

Alteração 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.3 – n.º 1.3.3



PE491.163v01-00 28/106 AM\904624PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1.3.3 Os Estados-Membros e as regiões 
devem procurar o objetivo de igualdade 
entre homens e mulheres tal como 
estabelecido no artigo 8.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia e garantir a sua integração na 
preparação, implementação, 
monitorização e avaliação de ações nos 
âmbitos dos Fundos abrangidos pelo RDC 
e a integração da perspetiva de género 
como o princípio de ligação. Os 
programas do Fundo de Coesão, do 
FEDER e do Fundo Social Europeu 
deveram especificar explicitamente a 
contribuição esperada dos referidos 
fundos para a igualdade dos géneros 
estabelecendo objetivos e instrumentos 
pormenorizados. A análise de género deve 
ser incluída na análise dos objetivos de 
intervenção. Os sistemas de monitorização 
e recolha de dados são também essenciais 
para disponibilizar uma imagem clara de 
como os programas estão a satisfazer os 
objetivos de igualdade de género. O 
progresso deverá ser demonstrado através 
da aplicação de indicadores horizontais. A 
participação dos organismos relevantes 
responsáveis pela promoção da igualdade 
entre os géneros na parceria deveria ser 
garantida. É fortemente recomendável 
organizar estruturas permanentes ou 
atribuir explicitamente uma função às 
estruturas existentes de aconselhamento 
na igualdade de género de forma a 
promover a especialização necessária na 
preparação, implementação, 
monitorização e avaliação dos programas.
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Uma maior participação das mulheres no 
Mercado de trabalho, como entidade 
patronal e como funcionárias, iria 
fortalecer a economia da União. 
Desbloquear o potencial para este 
aumento na atividade, aumentado a taxa 
de empregabilidade feminina é crucial 
para alcançar objetivos de 
empregabilidade da estratégia Europa 
2020. Barreiras à participação das 
mulheres no mercado de trabalho devem, 
portanto, completamente abordadas. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
garantir que, além do Fundo Social 
Europeu, o FEDER, o FC, o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das
Pescas e o FEADER também financiam 
atividades que promovem a independência 
económica das mulheres, contribuem 
para atingir um equilíbrio apropriado 
entre a vida profissional e familiar e o 
avanço das oportunidades das mulheres 
como empresárias.
(Aditamento à primeira parte de frases no 
inicio do n.º 1.3.3)

Or. en

Alteração 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.3 – n.º 1.3.3

Texto da Comissão Alteração

1.3.3 Uma maior participação das 
mulheres no Mercado de trabalho, como 
entidade patronal e como funcionárias, 
iria fortalecer a economia da União. 
Desbloquear o potencial para um 
aumento da atividade, através do aumento 
da taxa de emprego das mulheres é 
crucial para atingir as taxas de emprego 
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da estratégia Europa 2020 de 75 % para 
homens e mulheres. Barreiras à 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho devem, portanto, completamente 
abordadas através, entre outros, da 
redução da segmentação do mercado de 
trabalho através do emprego e do setor 
através, entre outros, do encorajamento a 
uma melhor participação das mulheres no 
domínio do I&D e da inclusão de 
trabalhadoras femininas na formação e 
formação profissional em «trabalhos 
verdes»; Os Estados-Membros e as 
regiões devem garantir através de ações 
específicas que, além do Fundo Social 
Europeu, o FEDER, o FC, o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas e o FEADER também financiam 
atividades que promovem a independência 
económica das mulheres, contribuem 
para atingir um equilíbrio apropriado 
entre a vida profissional e familiar e o 
avanço das oportunidades das mulheres 
como empresárias.
(Alteração à segunda parte do n.º 1.3.3.)

Or. en

Alteração 1915
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.3 – n.º 1.3.3

Texto da Comissão Alteração

1.3.3 Uma maior participação das 
mulheres, em condições de igualdade com 
os homens, no Mercado de trabalho, 
como entidade patronal e como 
funcionárias, iria fortalecer a economia 
da União. Desbloquear o potencial para 
este aumento na atividade, aumentado a 
taxa de empregabilidade feminina é 
crucial para alcançar objetivos de 
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empregabilidade da estratégia Europa 
2020. Barreiras à participação das 
mulheres no mercado de trabalho devem, 
portanto, completamente abordadas. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
garantir que, além do Fundo Social 
Europeu, o FEDER, o FC, o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas e o FEADER também financiam 
atividades que promovem a independência 
económica das mulheres, contribuem 
para atingir um equilíbrio apropriado 
entre a vida profissional, pessoal e 
familiar e o avanço das oportunidades das 
mulheres como empresárias.
(Substitui o n.º 1.3.3 da alteração do 
relator sobre o QEC, mas adita uma 
referência ao facto de a participação das 
mulheres no mercado de trabalho dever 
ser realizada em condições de igualdade 
com os homens.)

Or. en

Alteração 1916
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.3 – n.º 1.3.3

Texto da Comissão Alteração

1.3.3 Uma maior participação das 
mulheres no Mercado de trabalho, como 
entidade patronal e como funcionárias, 
iria fortalecer a economia da União. 
Desbloquear o potencial para este 
aumento na atividade, aumentado a taxa 
de empregabilidade feminina é crucial 
para alcançar objetivos de 
empregabilidade da estratégia Europa 
2020.

Or. en
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Justificação

A presente alteração tem em conta o facto de que a promoção da participação das mulheres 
no mercado de trabalho deveria ser considerada à luz das disposições de concentração 
temática para o Fundo Social Europeu, o que limita o número de prioridades de 
investimento, particularmente devido à garantia de inclusão social.  A presente alteração 
sugere que se mantenha o desejo, mas que se deixem os pormenores em aberto para os 
Estados-Membros e as regiões.

Alteração 1917
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.3 – n.º 1.3.4

Texto da Comissão Alteração

1.3. Promover a igualdade entre homens e 
mulheres e a não-discriminação
1.3.1 OS Estados-Membros devem 
aumentar os esforços para eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre os homens e mulheres, bem como a 
luta contra a discriminação com base no 
sexo, raça ou etnia, religião ou crença, 
incapacidade, idade ou orientação sexual, 
em todas as fases da implementação dos 
Fundos abrangidos pelo RDC.
1.3.2 Os Estados-Membros devem 
procurar o objetivo da igualdade entre 
homens e mulheres e devem tomar as 
medidas apropriadas para prevenir 
qualquer discriminação durante a 
preparação, implementação, 
monitorização e avaliação de operações 
nos programas cofinanciados pelos 
Fundos abrangidos pelo RDC e declarar 
claramente as ações para ter em conta 
este princípio nos programas. Barreiras à 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho devem, portanto, ser avaliadas e 
abordadas.
1.3.3 Uma maior participação das 
mulheres no Mercado de trabalho, como 
entidade patronal e como funcionárias, 



AM\904624PT.doc 33/106 PE491.163v01-00

PT

iria fortalecer a economia da União. 
Desbloquear o potencial para este 
aumento na atividade, aumentado a taxa 
de empregabilidade feminina é crucial 
para alcançar objetivos de 
empregabilidade da estratégia Europa 
2020.
(Supressão do n.º 1.3.4 do texto do relator)

Or. en

Alteração 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – parte 1 – secção 1.3 – n.º 1.3.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.3.4-A A opinião expressa pelos 
organismos para a igualdade nos 
programas para o FSE, o FEDER e o 
Fundo de Coesão deve ter como objetivo 
garantir que todas as disposições 
necessárias para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres estão 
em vigor. Além disso, é fortemente 
recomendado o envolvimento dos 
organismos para a igualdade ou de outras 
organizações ativas no combate à 
discriminação, de forma a facultarem a 
competência necessária à preparação, 
monitorização e avaliação dos Fundos.

Or. en

Alteração 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.4 – n.º 1.4.1
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Texto da Comissão Alteração

1.4.1 Todos os produtos e serviços que 
sejam oferecidos ao público e sejam 
cofinanciados pelos Fundos abrangidos 
pelo RDC devem estar acessíveis. Em 
particular, a acessibilidade às áreas 
edificadas, aos transportes, às 
informações e às tecnologias de 
comunicação é essencial para fins de 
inclusão dos grupos desfavorecidos, 
incluindo pessoas com mobilidade 
reduzida e com deficiência, tendo em 
conta particularmente a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência em vigor desde 3 
de maio de 2008 e as políticas da UE para 
implementar a Convenção das Nações 
Unidas.
(Modificações e aditamentos ao n.º 1.4.1)

Or. en

Alteração 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.4 – n.º 1.4.2

Texto da Comissão Alteração

1.4.2 É crucial abordar de modo 
adequado as necessidades daqueles que 
estão mais afastados do mercado de 
trabalho, das pessoas com deficiência, dos 
migrantes, dos refugiados e dos 
requerentes de asilo, das pessoas sem 
domicílio e de outros grupos que estão 
expostos a risco de pobreza, crianças e 
jovens, idosos, minorias étnicas e outros 
grupos desfavorecidos com o objetivo de 
possibilitar que estes se integrem melhor 
no mercado de trabalho e participem 
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plenamente na sociedade.
(Modificações ao n.º 1.4.2)

Or. en

Alteração 1921
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.4 – n.º 1.4.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.4.2-A Com vista à obtenção destes 
objetivos, é importante tomar medidas 
adequadas de forma a garantir a 
acessibilidade das pessoas com deficiência 
durante a preparação e implementação 
dos programas e operações cofinanciadas 
pelos Fundos abrangidos pelo RDC.

Or. en

Alteração 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.4 – n.º 1.4.3

Texto da Comissão Alteração

1.4.3 Os Estados-Membros e as regiões 
devem continuar a promover a coesão 
social, em posição paritária com a coesão 
económica e territorial, em todas as 
regiões da UE, se a Estratégia UE 2020 
cumprir os seus objetivos. É estabelecida 
uma percentagem mínima para o FSE 
para cada categoria de região de acordo 
com o artigo 84.º,n.º 3, do Regulamento 
(UE) n.º (...RDC), resultando numa 
percentagem total mínima para o FSE de 
25 % do orçamento destinado à política de 
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coesão (excluindo a Facilidade 
«Interligar a Europa»)
(Aditamento da última frase no final do 
n.º 1.4.3)

Or. en

Alteração 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.4 – n.º 1.4.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.4.3-A. Adaptação do acolhimento de 
modo a cumprir os objetivos da Estratégia 
Europa 2020, nomeadamente nos bairros 
desfavorecidos e em centros históricos.

Or. en

Alteração 1924
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.4 – n.º 1.4.3 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.4.3-A Os Estados-Membros e a região 
devem tomar medidas adequadas com 
vista a garantir a acessibilidade das 
pessoas com deficiência durante a 
preparação e implementação de 
programas e operações cofinanciadas 
pelos Fundos abrangidos pelo RDC e 
colocar em prática ações positivas a serem 
apoiadas pelos Fundos abrangidos pelo 
RDC de modo a promover a igualdade de 
oportunidades.

Or. en
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Justificação

A acessibilidade de pessoas com deficiência deve ser garantida durante a preparação e 
implementação de programas, juntamente com a promoção da igualdade de oportunidades.

Alteração 1925
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.5 – n.º 1.5.1

Texto da Comissão Alteração

1.5.1 A adaptação às mutações 
demográficas é um dos principais desafios 
que os Estados-Membros e as regiões irão 
enfrentar nas próximas décadas. A 
combinação de uma menor população 
ativa com uma maior percentagem de 
reformados, bem como os problemas de 
dispersão da população, irão colocar mais 
pressão nos sistemas de ação social dos 
Estados-Membros e consequentemente na 
competitividade económica da União.
(Inclui o n.º 1.5.1 da alteração do relator 
relativa ao QCA, mas acrescenta uma 
referência relativa aos problemas 
concretos de dispersão da população.)

Or. en

Alteração 1926
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.5 – n.º 1.5.2

Texto da Comissão Alteração

1.5.2 A mutação demográfica está a criar 
novos desafios e, por isso, os 
desenvolvimentos demográficos devem ser 
analisados, estudados e observados aos 
níveis regional e local em especial, onde 
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diferentes tendências de desenvolvimento 
se tornam evidentes. Os Estados-Membros 
e as regiões devem, conforme aplicável, 
recorrer aos Fundos abrangidos pelo 
RDC com o objetivo de desenvolver 
estratégias especificamente adaptadas às 
suas necessidades para resolver 
problemas demográficos e criar 
oportunidades de desenvolvimento da 
«economia grisalha».

Or. en

Justificação

A expressão «deve depender» é excessiva e não reflete os recursos nacionais direcionados a 
este objetivo, os quais, em muitos casos, serão superiores ao montante de fundos do RDC 
recebidos.

Alteração 1927
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.5 – n.º 1.5.3

Texto da Comissão Alteração

1.5.3 Os Estados-Membros devem utilizar 
os Fundos abrangidos pelo RDC na 
promoção da inclusão de todos os grupos 
etários, nomeadamente no reforço das 
oportunidades de emprego para os idosos, 
o que irá resultar numa série de 
benefícios para as pessoas, sociedades e 
orçamentos públicos. Tirar o melhor 
proveito de todos recursos humanos 
existentes, incluindo os jovens 
desempregados, delineia as tarefas 
imediatas para os fundos abrangidos pelo 
RDC na contribuição para a maximização 
da potencialidade de todas as políticas 
integradas de inclusão, bem como o 
acesso melhorado, a suficiência e 
qualidade de ensino e as estruturas de 
apoio social. Os investimentos em 
infraestruturas de saúde servem o mesmo 
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objetivo de uma vida longa e saudável de 
trabalho para todos os cidadãos da União.

Or. en

Justificação

A redação proposta centra-se não só nas oportunidades de emprego para os idosos, como 
também em outras medidas com vista a melhorar o acesso ao mercado de trabalho para 
jovens desempregados.

Alteração 1928
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.5 – n.º 1.5.4

Texto da Comissão Alteração

1.5.4 Na elaboração dos seus programas, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os desafios a longo prazo das mutações 
demográficas. Estes podem identificar, 
naquelas regiões mais afetadas pela 
mutação demográfica, abordagens com 
vista:
a) ao apoio da renovação demográfica 
através de melhores condições para as 
famílias e uma reconciliação melhorada 
da vida profissional e familiar;
b) ao aumento do emprego, da 
produtividade e do desempenho 
económico através do investimento na 
educação e investigação;
c) à concentração, conforme aplicável, na 
adequação e qualidade da formação e do 
ensino e nas estruturas de apoio social; 
bem como
d) à garantia de uma prestação com boa 
relação custo-eficácia dos cuidados de 
saúde, sociais e prolongados, incluindo os 
investimentos em infraestruturas.

Or. en
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Justificação

O âmbito jurídico e os princípios da concentração temática devem ser considerados. A 
expressão «deve» introduzir uma obrigação que não consta do corpo do regulamento. As 
alterações em a), b), c) e d) especificam as ações de forma mais clara.

Alteração 1929
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.5 – n.º 1.5.4

Texto da Comissão Alteração

1.5.4 Na elaboração dos seus programas, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os desafios a longo prazo das mutações 
demográficas. Naquelas regiões mais 
afetadas pela mutação demográfica, 
devem identificar medidas com vista:
a) ao apoio da renovação demográfica 
através de melhores condições para as 
famílias e um equilíbrio melhorado entre 
a vida profissional e familiar;
b) ao aumento do emprego, da 
produtividade e do desempenho 
económico através do investimento na 
educação, investigação e inovação;
c) à concentração na adequação e 
qualidade do ensino, na proteção social e 
nas estruturas de apoio social;
bem como
d) à garantia de uma prestação com boa 
relação custo-eficácia dos cuidados de 
saúde, sociais e prolongados, incluindo os 
investimentos em infraestruturas.
(Inclui o n.º 1.5.4 da alteração do relator 
relativa ao QCA, mas acrescenta uma 
referência ao investimento na inovação e 
na proteção social.)

Or. en
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Alteração 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.5 – n.º 1.5.4

Texto da Comissão Alteração

1.5.4 Na elaboração dos seus programas, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os desafios a longo prazo das mutações 
demográficas. Naquelas regiões mais 
afetadas pela mutação demográfica, 
devem identificar medidas com vista:
a) ao apoio da renovação demográfica 
através de melhores condições para as 
famílias e um equilíbrio melhorado entre 
a vida profissional e privada;
b) ao aumento do emprego, da 
produtividade e do desempenho 
económico através do investimento na 
educação e investigação;
c) à concentração, conforme aplicável, na 
adequação e qualidade do ensino e nas 
estruturas de apoio social; bem como
d) à garantia de uma prestação com boa 
relação custo-eficácia dos cuidados de 
saúde e prolongados, incluindo os 
investimentos em infraestruturas.
Reformulação da redação no n.º 1.5.4, 
alínea a))

Or. en

Alteração 1931
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.5 – n.º 1.5.4
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Texto da Comissão Alteração

1.5.4 Na elaboração dos seus programas, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os desafios a longo prazo das mutações 
demográficas. Naquelas regiões mais 
afetadas pela mutação demográfica, 
devem identificar medidas com vista:
a) ao apoio da renovação demográfica 
através de melhores condições para as 
famílias e um equilíbrio melhorado entre 
a vida profissional e a familiar;
b) ao aumento do emprego, da 
produtividade e do desempenho 
económico através do investimento na 
educação e investigação;
c) se centrarem na adequação e qualidade 
do ensino, na proteção social e nas 
estruturas de apoio social;
bem como
d) à garantia de uma prestação com boa 
relação custo-eficácia dos cuidados de 
saúde, sociais e prolongados, incluindo os 
investimentos em infraestruturas.

Or. en

Alteração 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.5 – n.º 1.5.4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) à garantia de uma prestação dos 
cuidados de saúde, sociais e prolongados, 
incluindo os investimentos em 
infraestruturas.

Or. en
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Justificação

Supressão da expressão «com boa relação custo-eficácia».

Alteração 1933
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.2

Texto da Comissão Alteração

1.6.2 Neste contexto, os Fundos 
abrangidos pelo RDC possibilitam 
combinar a capacidade de diferentes 
fundos da UE em pacotes integrados 
adequados para se adaptarem às 
necessidades específicas locais e 
regionais. Estes instrumentos são 
Investimentos Territoriais Integrados, 
Desenvolvimento Local Orientado pela 
Comunidade, Operações Integradas e 
Planos de Ação Conjuntos.

Or. en

Justificação

Os instrumentos que o presente regulamento apresenta para serem utilizados devem ser 
especificados.

Alteração 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.2

Texto da Comissão Alteração

1.6.2 Neste contexto, os Fundos 
abrangidos pelo RDC possibilitam 
combinar a capacidade de diferentes 
fundos da UE em pacotes integrados 
adequados para se adaptarem às 
necessidades específicas locais, 
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territoriais e regionais.

Or. en

Justificação

É importante aditar a dimensão territorial.

Alteração 1935
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.2 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.6.2-A Para abordar completamente o 
princípio da coesão territorial, a 
abordagem integrada para promover um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo necessita de refletir o papel das 
cidades, áreas rurais, áreas piscatórias e 
costeiras e das áreas que enfrentam 
problemas geográficos ou demográficos 
específicos, e ter em conta os desafios 
específicos das regiões ultraperiféricas, 
das regiões mais setentrionais com 
densidade populacional muito baixa e das 
regiões insulares, transfronteiriças e de 
montanha. Necessita, igualmente, de 
abordar as relações urbanas e rurais, em 
termos de acesso a infraestruturas e 
serviços de qualidade a preços 
comportáveis.

Or. en

Justificação

A alteração adita mais um ponto (1.6.2 - novo) à secção 1.6 do anexo proposto na alteração 
do relator relativa ao QCA.

Alteração 1936
Markus Pieper



AM\904624PT.doc 45/106 PE491.163v01-00

PT

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.3

Texto da Comissão Alteração

1.6.3 No desenvolvimento das suas 
estratégias e dos seus programas com 
vista a identificar as intervenções mais 
adequadas, os Estados-Membros e as 
regiões devem prestar especial atenção às 
características territoriais, estruturais e 
institucionais predominantes, tais como a 
conetividade da região em causa, os 
padrões de emprego e a mobilidade 
profissional; as interligações 
transfronteiriças; as ligações rurais e 
urbanas; as interdependências locais 
entre diferentes setores; o património 
cultural; o envelhecimento e a evolução 
demográfica; etc.
(Inclui o n.º 1.6.3 do anexo proposto na 
alteração do relator relativa ao QCA; 
aditamento das interligações 
transfronteiriças)

Or. en

Alteração 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.3

Texto da Comissão Alteração

1.6.3 No desenvolvimento das suas 
estratégias e dos seus programas com 
vista a identificar as intervenções mais 
adequadas, os Estados-Membros e as 
regiões devem prestar especial atenção às 
características territoriais, estruturais e 
institucionais predominantes, tais como a 
conetividade da região em causa, os 
padrões de emprego e a mobilidade 
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profissional; as ligações rurais e urbanas 
e o desenvolvimento sustentável; as 
interdependências locais entre diferentes 
setores; o património cultural; o 
envelhecimento e a evolução 
demográfica; etc.
(Modificações ao n.º 1.6.3)

Or. en

Alteração 1938
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.3

Texto da Comissão Alteração

1.6.3 No desenvolvimento das suas 
estratégias e dos seus programas com 
vista a identificar as intervenções mais 
adequadas, os Estados-Membros 
juntamente com as regiões e os Governos
locais devem prestar especial atenção às 
características territoriais, estruturais e 
institucionais predominantes, tais como a 
conetividade da região em causa, os 
padrões de emprego e a mobilidade 
profissional; as ligações rurais e urbanas; 
as interdependências locais entre 
diferentes setores; o património cultural e 
histórico; o envelhecimento e a evolução 
demográfica; etc.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento integrado deve ser implementado em cooperação com os Governos 
regionais e locais.

Alteração 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte I – Secção 1.6 – N.º 1.6.3

Texto da Comissão Alteração

1.6.3. Ao desenvolver as suas estratégias e 
programas com vista a identificar as 
intervenções mais adequadas, os 
Estados-membros e as regiões devem 
prestas especial atenção às características 
territoriais, estruturais e institucionais, 
como a conectividade da região em 
questão, os padrões de emprego e a 
mobilidade laboral; as interligações entre 
o espaço rural e urbano; os desafios 
transfronteiras; as interdependências entre 
os diferentes setores; o património 
cultural; o envelhecimento e as alterações 
demográficas, etc.

Or. en

Justificação

É importante ter em conta as questões transfronteiras.

Alteração 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.3

Texto da Comissão Alteração

1.6.3 No desenvolvimento das suas 
estratégias e dos seus programas com 
vista a identificar as intervenções mais 
adequadas, os Estados-Membros e as 
regiões devem prestar especial atenção às 
características territoriais, estruturais e 
institucionais predominantes, tais como a 
mobilidade na região, os padrões de 
emprego e a estrutura laboral; a 
potencialidade local de poupança de 
energia, de utilização sustentável de 
recursos e de energias renováveis, de 
proteção da biodiversidade; as ligações 
rurais e urbanas; as interdependências 
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locais entre diferentes setores; o 
património cultural; o envelhecimento e a 
evolução demográfica; etc.

Or. en

Justificação

O apoio da União deve respeitar a potencialidade de desenvolvimento local existente e 
motivar os Estados-Membros e as regiões a utilizá-la. A potencialidade local de poupança de 
energia, de utilização sustentável de recursos, de proteção das energias renováveis e da 
biodiversidade deve ser uma característica principal das abordagens integradas.

Alteração 1941
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.4

Texto da Comissão Alteração

1.6.4 Os Estados-Membros juntamente 
com as suas regiões e Governos locais 
devem analisar quais são os maiores 
desafios económicos e societais que 
enfrentam. Em resposta a estes desafios, 
devem também considerar quais os 
aspetos particulares do bem-estar dos seus 
cidadãos que pretendem influenciar e 
reforçar através da política, e como a 
política deve ser concebida e concretizada 
no contexto específico do Estado-Membro 
ou região em causa.

Or. en

Justificação

A abordagem integrada deve enfrentar tanto os desafios económicos como os societais. Os 
governos locais não podem ser excluídos deste processo.

Alteração 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.4

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento local orientado pela 
Comunidade (com base na experiência da 
iniciativa comunitária LEADER no 
âmbito do desenvolvimento rural) pode 
complementar e reforçar a concretização 
das políticas públicas para todos os 
Fundos do RDC. Visa aumentar a 
eficácia e a eficiência das estratégias de 
desenvolvimento territorial, delegando a 
tomada de decisões e a execução a uma 
parceria local de intervenientes públicos, 
privados e da sociedade civil. 
O desenvolvimento local orientado pela 
Comunidade deve ser implementado no 
contexto de uma abordagem estratégica 
dos responsáveis políticos públicos, de 
modo a assegurar que a definição «de 
baixo para cima» das necessidades locais 
tem em conta as prioridades fixadas a um 
nível mais alto. Os Estados-Membros, em 
estreita cooperação com os parceiros 
referidos no artigo 5.º do presente 
regulamento, terão, assim, de definir a 
sua abordagem para o desenvolvimento 
local orientado pela Comunidade através 
dos Fundos do RDC. De acordo com o 
FEADER, a iniciativa comunitária 
LEADER continuará a ser um elemento 
obrigatório em cada programa de 
desenvolvimento rural. Os grupos 
LEADER existentes devem ser capazes de 
dar continuidade às estratégias bem 
sucedidas de desenvolvimento.
(Aditar o segundo bloco de frases no final 
do n.º 1.6.4)

Or. en



PE491.163v01-00 50/106 AM\904624PT.doc

PT

Alteração 1943
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.4 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.6.4-A Qualquer instrumento de uma 
abordagem integrada utilizada por um 
Estado-Membro deve ser implementado 
no contexto das abordagens estratégicas 
dos responsáveis políticos eleitos, com o 
objetivo de assegurar que a definição «de 
baixo para cima» das necessidades locais 
tem em conta as prioridades fixadas a um 
nível mais alto.

Or. en

Alteração 1944
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.5

Texto da Comissão Alteração

1.6.5 De forma a promover as boas 
políticas que são adaptadas às 
necessidades específicas regionais, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
continuar a desenvolver uma abordagem 
territorial integrada para a conceção e 
concretização de políticas, tendo em conta 
os aspetos contextuais relevantes, 
focando-se, contudo, nos seguintes 
elementos centrais:
a) uma avaliação da capacidade e da 
potencialidade de desenvolvimento da 
Estratégia Europa 2020 da região;
b) uma avaliação e apreciação da 
implementação de novos instrumentos 
territoriais, tais como Investimentos 
Territoriais Integrados, Planos de Ação 
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Conjuntos e Desenvolvimento Local 
Orientado pela Comunidade;
c) uma avaliação dos desafios de 
desenvolvimento enfrentados pelas 
regiões e sua capacidade de os abordar;
d) consideração da escala territorial 
adequada e do contexto para a conceção e 
concretização de políticas, tendo em conta 
o princípio da subsidiariedade;

e) conceção do mecanismo de governação 
a vários níveis necessário para assegurar 
a concretização eficaz da política;
f) a seleção do resultado adequado e dos 
indicadores de resultados a serem 
utilizados na monitorização e avaliação 
da política.

Or. en

Justificação

Inclui o n.º 1.6.5 do anexo proposto da alteração do relator relativa ao QCA, mas acrescenta 
uma referência aos novos instrumentos territoriais propostos.

Alteração 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte I – Secção 1.6 – N.º 1.6.5

Texto da Comissão Alteração

1.6.5. De modo a fomentar boas políticas 
que sejam adaptadas às necessidades 
específicas regionais, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
desenvolver uma abordagem territorial 
integrada para a conceção e execução de 
políticas, de acordo com aspetos 
contextuais relevantes mas que incida na 
base dos seguintes elementos:
a) uma avaliação da capacidade e do 
potencial de desenvolvimento da região 
Europa 2020;
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b) uma avaliação dos desafios de 
desenvolvimento enfrentados pela região 
e a sua capacidade de lidar com os 
mesmos;
c) uma avaliação dos desafios de caráter 
transfronteiras.
d) consideração da escala e do contexto 
territoriais adequados para a conceção e 
execução de políticas de acordo com o 
princípio de subsidiariedade;
e) conceção de medidas de governação em 
vários níveis com vista a garantir uma 
execução efetiva das políticas;
f) a escolha de indicadores de resultados 
adequados, a serem usados para a 
avaliação e controlo das políticas.

Or. en

Justificação

É aditada uma alínea c) à alteração com o intuito de considerar os desafios transfronteiras.

Alteração 1946
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.5

Texto da Comissão Alteração

1.6.5 De forma a promover as boas 
políticas que são adaptadas às 
necessidades específicas regionais, os 
Estados-Membros devem continuar a 
desenvolver uma abordagem territorial 
integrada para a conceção e 
concretização de políticas, tendo em conta 
os aspetos contextuais relevantes, 
focando-se, contudo, nos seguintes 
elementos centrais:
a) uma avaliação da capacidade e da 
potencialidade de desenvolvimento da 
Estratégia Europa 2020 do Estado, das 
regiões e dos Governos locais;



AM\904624PT.doc 53/106 PE491.163v01-00

PT

b) uma avaliação dos desafios de 
desenvolvimento enfrentados pelo Estado 
e suas regiões e Governos locais e a sua 
capacidade de os abordar;
c) consideração da escala territorial 
adequada e do contexto para a conceção e 
concretização de políticas, tendo em conta 
o princípio da subsidiariedade.
d) conceção do mecanismo de governação 
a vários níveis necessário para assegurar 
a concretização eficaz da política;
e) a seleção do resultado adequado e dos 
indicadores de resultados a serem 
utilizados na monitorização e avaliação 
da política.

Or. en

Justificação

São Estados-Membros que são responsáveis pela programação. Podem, assim, no âmbito do 
seu próprio sistema institucional e constitucional, tomar uma decisão em relação a qualquer 
autoridade responsável pela programação ou abordagem integrada. Por outro lado, também 
deviam ser regiões e governos locais cuja capacidade e desafios devem ser avaliados.

Alteração 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.5

Texto da Comissão Alteração

1.6.5 De forma a promover as boas 
políticas que são adaptadas às 
necessidades específicas regionais, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
continuar a desenvolver uma abordagem 
territorial integrada para a conceção e 
concretização de políticas. O método de 
investimento territorial integrado deve ser
a ferramenta principal para alcançar um 
desenvolvimento sustentável equilibrado, 
com a potencialidade para promover o 
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emprego, a inclusão social e a 
prosperidade, tendo em conta os aspetos 
contextuais relevantes, focando-se, 
contudo, nos seguintes elementos 
centrais: 
(Modificações ao n.º 1.6.5)

Or. en

Alteração 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 – n.º 1.6.5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) a possibilidade de combinar uma ou 
mais prioridades de investimento 
complementares de diferentes objetivos 
temáticos num eixo prioritário ou num 
programa;
(Aditar ao n.º 1.6.5 uma nova alínea c-A))

Or. en

Alteração 1949
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6 –n.º  1.6.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.60.5-A Qualquer instrumento de uma 
abordagem integrada utilizada por um 
Estado-Membro deve ser implementado 
no contexto das abordagens estratégicas 
dos responsáveis políticos eleitos, com o 
objetivo de assegurar que a definição «de 
baixo para cima» das necessidades locais 
tem em conta as prioridades fixadas a um 
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nível mais alto.

Or. en

Justificação

A abordagem integrada implementada através de diversos instrumentos integrados sugeridos 
no presente regulamento deve estar sempre em conformidade com as abordagens estratégicas 
dos responsáveis políticos eleitos.

Alteração 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

1.6-A Inclusão social
Promoção da inclusão de todos os grupos 
que enfrentem ou estejam expostos a risco 
de pobreza e exclusão social. Promoção 
da economia social. Luta pela erradicação 
da pobreza. Promoção do diálogo social. 
Combate ao desemprego através de 
políticas ativas nos mercados de trabalho. 
Prevenção do desemprego de longa 
duração. Promoção da igualdade de 
oportunidades e de sucesso. Facilitar o 
acesso aos cuidados de saúde.

Or. en

Alteração 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

1.6.-B Desenvolvimento do emprego
Incentivo da participação de toda a 
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população ativa, nomeadamente dos 
jovens e idosos. Melhoria do 
funcionamento do mercado de trabalho. 
Investimento na educação, na educação 
contínua, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida; Apoio à 
criação de empresas, em especial 
inovadoras, que incentivam as parcerias 
entre a investigação pública e as 
empresas, bem como o acompanhamento 
dos criadores de empresas por rede de 
apoio e de conselho. Auxiliar a criação de 
empregos para candidatos a emprego.

Or. fr

Alteração 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 1.6-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

1.6-C Infraestruturas de transportes

1.6.1 Garantia da abertura e da 
continuidade territorial dos territórios 
mais isolados. Melhoria do acesso aos 
serviços de passageiros e de mercadorias. 
Melhoria do desenvolvimento de linhas 
marítimas de serviços entre ilhas e de 
cabotagem para as regiões ultramar 
insulares.
1.6.2 Promoção dos meios de transporte 
que respeitam o meio ambiente (poluição, 
expropriação) e se preocupam com a 
qualidade de vida dos habitantes em meio 
urbano (poluição, ruído, trânsito), 
promovendo as iniciativas de transporte 
alternativo, os transportes públicos e 
prosseguindo os esforços de estruturação 
da rede rodoviária e a profissionalização 
dos transportadores.
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Or. fr

Alteração 1953
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.1 – n.º 2.1.1

Texto da Comissão Alteração

2.1.1 Com vista à obtenção de ótimos 
resultados para o crescimento e 
desenvolvimento sustentável no terreno, é 
importante coordenar todas as políticas da 
União e instrumentos conexos que 
contribuem para a coesão económica, 
social e territorial e para um 
desenvolvimento territorial mais 
equilibrado na UE. Isto deve também 
refletir-se numa melhor coordenação 
entre o orçamento da União e os 
orçamentos nacionais e subnacionais dos 
Estados-Membros nas prioridades 
políticas comuns de financiamento, bem 
como numa cooperação vertical 
melhorada entre a UE e as entidades 
nacionais, regionais e locais.

Or. en

Justificação

As entidades locais devem ser incluídas.

Alteração 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 1 – Secção 2.1 – n.º 2.1.1

Texto da Comissão Alteração

2.1.1 Com vista à obtenção de ótimos 
resultados para o crescimento e 
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desenvolvimento sustentável no terreno, é 
importante coordenar todas as políticas da 
União e seus instrumentos que 
contribuem para a coesão económica, 
social e territorial e para um 
desenvolvimento territorial mais 
equilibrado na UE. Isto deve também 
refletir-se numa melhor coordenação 
entre o orçamento da União e os 
orçamentos nacionais e subnacionais dos 
Estados-Membros no reforço da 
integração e eficácia das políticas e do 
controlo das finanças públicas, e nas 
prioridades políticas comuns de 
financiamento, bem como numa 
cooperação vertical melhorada entre a UE 
e as entidades nacionais e regionais.

Or. en

Justificação

É importante salientar que uma melhor coordenação entre os orçamentos não implica a 
introdução de uma condicionalidade macroeconómica.

Alteração 1955
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.1 – n.º 2.1.2

Texto da Comissão Alteração

2.1.2 As sinergias e a coordenação não 
implicam uma solução igual para todos os 
casos. Neste contexto, é necessário efetuar 
uma análise mais aprofundada do 
impacto das políticas da UE e 
relativamente à coesão com vista a 
promover sinergias eficazes e a identificar 
e promover os meios mais adequados, a 
nível europeu, de suporte de investimento 
local e regional.

Or. en
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Alteração 1956
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.1 – n.º 2.1.3 – Parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1.3 Os Estados-Membros devem 
assegurar a coerência nas fases de 
programação e implementação entre as 
intervenções apoiadas pelos Fundos 
abrangidos pelo RDC e os objetivos de 
outras políticas da UE. Para o efeito, 
devem esforçar-se por:

Or. en

Alteração 1957
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.2 – n.º 2.2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2.2 Em particular, os Estados-Membros 
e as regiões devem desenvolver uma 
estratégia nacional ou regional de 
investigação e inovação para uma 
«especialização inteligente» em 
conformidade com o Programa Nacional 
de Reforma. Estas estratégias devem ser 
desenvolvidas através de uma estreita 
colaboração entre as autoridades
nacionais, regionais e outras de gestão e 
as autoridades diretamente abrangidas 
pelo Programa Horizonte 2020, 
envolvendo também as partes 
interessadas, tais como as universidades e 
instituições de ensino superior, a 
indústria local e os parceiros sociais.
Essas estratégias de inovação devem ter 
em conta as ações a montante bem como 
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a jusante do e para o Programa Horizonte 
2020.

Or. en

Justificação

Não têm necessariamente de ser autoridades de gestão apenas ao nível de um Estado ou de 
uma região.

Alteração 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.2 – n.º 2.2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2.2 Em particular, os Estados-Membros 
e as regiões devem desenvolver uma 
estratégia nacional ou regional de 
investigação e inovação para uma 
«especialização inteligente» em 
conformidade com o Programa Nacional 
de Reforma. Estas estratégias devem ser 
desenvolvidas através de uma estreita 
colaboração entre as autoridades de 
gestão nacionais ou regionais e as 
autoridades diretamente abrangidas pelo 
Programa Horizonte 2020, envolvendo 
também as partes interessadas, tais como 
as universidades e instituições de ensino 
superior, a indústria local, as PME e os 
parceiros sociais. Essas estratégias de 
inovação devem ter em conta as ações a 
montante bem como a jusante do e para o 
Programa Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1959
Jens Nilsson
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Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.2 – n.º  2.2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2.2 Em particular, os Estados-Membros 
e as regiões devem desenvolver uma 
estratégia nacional ou regional de 
investigação e inovação para uma 
«especialização inteligente» em 
conformidade com o Programa Nacional 
de Reforma. Estas estratégias devem ser 
desenvolvidas através de uma estreita 
colaboração entre as autoridades de 
gestão nacionais ou regionais e as 
autoridades diretamente abrangidas pelo 
Programa Horizonte 2020, envolvendo 
também as partes interessadas, tais como 
as universidades e instituições de ensino 
superior, a indústria local e os parceiros 
da economia social. Essas estratégias de 
inovação devem ter em conta as ações a 
montante bem como a jusante do e para o 
Programa Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.2 – n.º -2.2.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-2.2.2-A A «Especialização Inteligente» 
significa o conceito de desenvolvimento 
da política de I&D e inovação da União 
Europeia. O objetivo da especialização 
inteligente consiste na promoção da 
utilização eficiente e eficaz dos 
investimentos públicos através de 
sinergias entre os países e as regiões e no 
reforço da sua capacidade de inovação. A 
estratégia de especialização inteligente é 
constituída por um programa de 



PE491.163v01-00 62/106 AM\904624PT.doc

PT

estratégia plurianual cujo objetivo é 
desenvolver o sistema nacional ou 
regional de inovação e investigação.

(Um novo ponto 2.2.2 antes do ponto 2.2.2 
do texto do relator)

Or. en

Alteração 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.2 – n.º 2.2.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2.2-A «As infraestruturas de 
investigação são instalações, recursos, 
sistemas e serviços organizacionais que 
são utilizados pelas comunidades de 
investigação para realizar investigação e 
inovar os seus domínios. Se aplicável, 
podem ser utilizadas para fins que não o 
da investigação, por exemplo, educação 
ou serviços públicos. Inclui: importantes 
equipamentos científicos (ou conjuntos de 
instrumentos); os recursos baseados no 
conhecimento, como coleções, arquivos 
ou informação científica; as 
infraestruturas eletrónicas, tais como a 
informação, a computação, os sistemas de 
software, redes de comunicação e 
sistemas para promover a abertura e 
confiança digital; qualquer outra 
infraestrutura com uma especificidade 
essencial que permita a excelência na 
investigação e inovação.»

Or. en
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Alteração 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.2 – n.º 2.2.4

Texto da Comissão Alteração

2.2.4 As ações a jusante devem 
disponibilizar os meios para explorar e 
divulgar os resultados I&D, provenientes 
do Programa Horizonte 2020, no mercado
e na vasta comunidade de investigação, e 
podem englobar: instalações-piloto e 
locais de demonstração, prova de conceito 
e financiamento da fase inicial, serviços 
de incubação, investigação aplicada, 
capacidades industriais e de transferência 
de tecnologias específicas e apoio aos 
clusters.
(Modificações ao n.º 2.2.4)

Or. en

Alteração 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.2 – n.º 2.2.5

Texto da Comissão Alteração

2.2.5 Deve ser prestado apoio conjunto às 
autoridades nacionais e regionais para a 
conceção e implementação dessas 
estratégias de inovação, que pode incluir: 
o apoio à identificação de oportunidades 
de financiamento conjunto de 
infraestruturas de investigação e inovação 
de interesse europeu, a promoção da 
colaboração internacional, o apoio 
metodológico através de análises pelos 
pares, as estratégias de livre acesso às 
publicações e aos dados da investigação, o 
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intercâmbio de boas práticas e a formação 
entre as regiões.
(Modificações ao n.º 2.2.5)

Or. en

Alteração 1964
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.3 – n.º 2.3.3

Texto da Comissão Alteração

2.3.3. Dever-se-á encorajar as sinergias 
com o programa LIFE, em particular com 
os projetos integrados no domínio do 
ambiente (em particular, serviços de 
ecossistema e biodiversidade), água, 
resíduos, ar, atenuação das alterações 
climáticas, e adaptação às alterações 
climáticas. A coordenação com o 
programa LIFE poderá ser garantida 
através de projetos de apoio de natureza 
complementar, bem como através da 
promoção do uso de soluções, métodos e 
abordagens validadas no âmbito do 
programa LIFE.

Or. en

Justificação

Esta alteração mantém a flexibilidade para os Estados-Membros, tendo em conta, em 
particular, a concentração temática.

Alteração 1965
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.3 – N.º 2.3.4
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Texto da Comissão Alteração

2.3.4. Sempre que apropriado, deverá ser 
promovido o uso de avaliações de impacto 
ambiental (AIA), de avaliações de impacto 
na sustentabilidade (AIS) e de avaliações 
ambientais estratégicas (AAE), bem como 
de outros instrumentos relevantes, para 
que se tenha em conta a perda de 
biodiversidade e os efeitos das alterações 
climáticas no planeamento territorial 
(incluindo estratégicas macrorregionais) e 
na tomada de decisão regional e local.

Or. en

Justificação

Esta alteração mantém a flexibilidade para os Estados-Membros e para as regiões.

Alteração 1966
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.3 – n.º 2.3.4

Texto da Comissão Alteração

2.3.4. Dever-se-á otimizar o uso de 
avaliações de impacto ambiental (AIA), de 
avaliações de impacto na sustentabilidade 
(AIS) e de avaliações ambientais 
estratégicas (AAE), bem como de outros 
instrumentos relevantes de maneira a 
prevenir e ter em conta a perda de 
biodiversidade e os efeitos das alterações 
climáticas no planeamento territorial 
(incluindo estratégicas macrorregionais) e 
na tomada de decisão regional e local.

Or. en
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Alteração 1967
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.3 – n.º 2.3.5

Texto da Comissão Alteração

2.3.5 Os Estados-Membros devem 
promover infraestruturas ecológicas, a 
eco-inovação e a adoção de tecnologias 
inovadoras de forma a criar uma 
economia mais ecológica.

Or. en

Justificação

Esta alteração mantém a flexibilidade para os Estados-Membros e para as regiões.

Alteração 1968
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.3 – n.º 2.3.5

Texto da Comissão Alteração

2.3.5 Os Estados-Membros, bem como as 
regiões, devem promover infraestruturas 
ecológicas, a eco-inovação e a adoção de 
tecnologias inovadoras de modo a criar 
uma economia mais ecológica.

Or. en

Alteração 1969
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.3 – n.º 2.3.5
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Texto da Comissão Alteração

2.3.5. Os Estados-Membros, bem como as 
regiões, devem promover infraestruturas 
ecológicas, a eco-inovação e a adoção de 
tecnologias inovadoras de forma a criar 
uma economia mais ecológica.
(Substitui o n.º 2.3.5. do anexo proposto na 
alteração do relator sobre o QEC; 
salvaguarda que os Estados-Membros 
promoverão infraestruturas ecológicas, 
mas que não podem ser forçados a fazê-lo 
quando estão em causa outras questões 
prementes).

Or. en

Alteração 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.3 – n.º 2.3.5

Texto da Comissão Alteração

2.3.5 Os Estados-Membros e as regiões 
promoverão infraestruturas ecológica, a 
eco-inovação, soluções baseadas no 
ecossistema bem como promoverão a 
adoção de tecnologias inovadoras de 
forma a criar uma economia mais 
ecológica.

Or. en

Justificação

Entre outras soluções, a União Europeia deverá apoiar explicitamente soluções baseadas no 
ecossistema que são muitíssimo promissoras e que podem, em muitos casos, fornecer a 
melhor solução custo-eficácia, como é o caso do tratamento de águas e a gestão das 
inundações. Estas soluções não são, ainda, suficientemente visíveis para que possam ser 
incorporadas de forma mais global, pelo que devem ser alvo de apoio explícito.
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Alteração 1971
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.3 – n.º 2.3.8

Texto da Comissão Alteração

2.3.8 Para além disso, o financiamento 
por Fundos cobertos pelo RDC deverá ser 
coordenado com o apoio do Programa 
NER 300, que usa receitas geradas pela 
venda em leilão no âmbito do Regime 
Europeu de Comércio de Direitos de 
Emissão.

Or. en

Justificação

Esta alteração mantém a flexibilidade para os Estados-Membros e para as regiões.

Alteração 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.3 – n.º 2.3.8

Texto da Comissão Alteração

2.3.8 Para além disso, o financiamento 
por Fundos cobertos pelo RDC deverá ser 
coordenado com o apoio do Programa 
NER 300, que usa receitas geradas pela 
venda em leilão no âmbito do Regime 
Europeu de Comércio de Direitos de 
Emissão, de modo a aumentar as fontes 
de energia renováveis bem como as 
medidas de poupança energética.[1]
[1] JO L 290 de 6.11.2010, p. 39–48 
2010/670/UE: Decisão da Comissão, de 
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3 de novembro de 2010, que estabelece 
critérios e medidas para o financiamento 
de projetos de demonstração comercial 
tendo em vista a captura e o 
armazenamento geológico de CO2 em 
condições de segurança ambiental, bem 
como de projetos de demonstração de 
tecnologias inovadoras de aproveitamento 
de energias renováveis no contexto do 
regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade estabelecido pela Diretiva
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (2010/670/UE) JO L 275 de 
25.10.2003, p. 32–46.
(Alterações ao 2.3.8)

Or. en

Alteração 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4

Texto da Comissão Alteração

2.4. Novo programa para a Educação -
«ERASMUS para Todos».

Or. en

Alteração 1974
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4 – n.º 2.4.1

Texto da Comissão Alteração

2.4.1 As sinergias entre os Fundos 
cobertos pelo RDC e o programa 
«Erasmus para Todos» devem ser 



PE491.163v01-00 70/106 AM\904624PT.doc

PT

fomentadas de forma a maximizar o 
impacto do investimento nas pessoas. Esse 
investimento beneficiará, de forma 
crucial, quer os indivíduos quer a 
sociedade como um todo, contribuindo 
para o crescimento e para a prosperidade. 
O programa «Erasmus para Todos» apoia 
apenas projetos transnacionais, enquanto 
a política de coesão tem uma dimensão 
regional mais evidente. Os 
Estados-Membros são incitados a 
testarem instrumentos e métodos que 
resultam da cooperação transnacional no 
âmbito do Programa «Erasmus para 
Todo» e que os implementem no seu 
território através dos Fundos cobertos 
pelo RDC.

Or. en

Alteração 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4 – n.º 2.4.1

Texto da Comissão Alteração

2.4.1 As sinergias entre os Fundos 
cobertos pelo RDC e o Programa 
«Erasmus para Todos» deverão ser 
asseguradas de forma a maximizar a 
eficiência dos instrumentos desenvolvidos 
bem como o impacto socioeconómico do 
investimento na população. Este 
investimento sincronizado beneficiará 
quer os indivíduos quer a sociedade como 
um todo, contribuindo para o crescimento 
e para a prosperidade, fomentando uma 
melhor compreensão intercultural, dando 
acesso a ações mais abrangentes de 
educação e formação, quer formal quer 
informal, impulsionando as iniciativas 
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jovens, as iniciativas dos cidadãos, sendo 
dirigido a todas as gerações. O novo 
programa para a Educação «Erasmus 
para Todos», conforme proposto pela 
Comissão, apoia sobretudo projetos 
transnacionais enquanto a política de 
coesão tem uma dimensão regional mais 
evidente. Os Estados-Membros são 
incitados a testarem instrumentos e 
métodos que resultam da cooperação 
transnacional no âmbito do Programa 
«Erasmus para Todos» e que os 
implementem no seu território através dos 
Fundos cobertos pelo RDC.

Or. en

Alteração 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4 – n.º 2.4.2

Texto da Comissão Alteração

2.4.2 A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar uma coordenação eficaz 
entre a política de coesão e o programa 
«Erasmus para Todos», através de uma 
distinção clara dos tipos de investimento e 
públicos-alvo. O Programa «Erasmus 
para Todos» incidirá o seu apoio em 
projetos transnacionais, incluindo a 
mobilidade de estudantes, de jovens e de 
pessoal; em Parcerias estratégicas entre 
organizações e instituições na Europa, 
bem como em ações que apoiem o 
desenvolvimento e a implementação de 
políticas. As principais prioridades de 
investimento da política de coesão 
respondem à necessidade de assegurar 
uma ação complementar ao Programa 
«Erasmus para Todos» nos campos da 
educação (apoio de infraestruturas de 
pré-primária, escolas primárias e 
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secundárias, universidades), formação no 
mercado de trabalho (para assegurar que 
todos os adultos à procura de emprego ou 
de uma mudança na sua vida profissional 
podem ser apoiados – como é o caso no 
subprograma Leonardo da Vinci, ação 
PMT – Pessoas Presentes no Mercado de 
Trabalho), e aprendentes adultos em 
geral. 

Or. en

Alteração 1977
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4 – n.º 2.4.2

Texto da Comissão Alteração

2.4.2 A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar uma coordenação eficaz 
entre a política de coesão e o programa 
«Erasmus para Todos», através de uma 
distinção clara dos tipos de investimento e 
públicos-alvo. O Programa «Erasmus 
para Todos» incidirá o seu apoio em 
projetos transnacionais incluindo a 
mobilidade de estudantes, de jovens, de 
empreendedores, pessoal e representantes 
de conselhos locais e regionais; em 
Parcerias estratégicas entre organizações 
e instituições na Europa, bem como em 
ações que apoiem o desenvolvimento e a 
implementação de políticas. As principais 
prioridades de investimento da política de 
coesão devem ser a educação, a formação 
no mercado de trabalho, a mobilidade de 
aprendentes adultos e a capacitação, 
especialmente nas regiões menos 
desenvolvidas.

Or. en
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Justificação

Para além dos empreendedores e do pessoal, o Programa «Erasmus para Todos» deverá 
apoiar intercâmbios de representantes de conselhos locais e regionais bem como de pessoal 
da administração pública. A política de coesão deverá contribuir para a capacitação, como
previsto no presente regulamento.

Alteração 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4 – n.º 2.4.3

Texto da Comissão Alteração

2.4.3 Para além disso, chegar-se-á a 
resultados melhores se se aumentar o 
financiamento para mobilidades e 
atividades que incorporem de forma mais 
global as boas práticas e projetos 
inovadores identificados a nível europeu 
no âmbito do novo Programa para a 
Educação, para a juventude e para o 
desporto, assegurando uma comunicação 
real, transparente e de fácil acesso com os 
cidadãos, a nível europeu, nacional e 
regional.

Or. en

Alteração 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4-A (nova) – n.º 2.4-A-1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4-A Programa para a Mudança Social e 
a Inovação (PMSI)
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2.4-A.1 Deverão otimizar-se as sinergias 
entre os Fundos cobertos pelo RDC e o 
programa da União Europeia para a 
Mudança Social e a Inovação (PMSI), 
para contribuir para a implementação da 
Estratégia Europa 2020, das metas, das 
iniciativas emblemáticas, das orientações 
integradas e da iniciativa Oportunidades 
Jovens, apoiando financeiramente os 
objetivos da União Europeia, em termos 
de promoção de um alto nível de emprego 
de alta qualidade, garantindo proteção 
social digna e adequada, combatendo a 
exclusão social e a pobreza, melhorando 
as condições de trabalho bem como a 
situação laboral e de educação dos jovens.

Or. en

Alteração 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4-A (nova) – n.º 2.4.-A-2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4-A.2 Os Estados-Membros devem 
utilizar a oportunidade e cumprir com as 
ações complementares no âmbito do 
Fundo Social Europeu (FSE), coerentes 
com as atividades levadas a cabo no 
âmbito do PMSI em áreas como o diálogo 
social, os Direitos fundamentais, a 
igualdade de oportunidades, a Educação, 
a formação profissional, os Direitos e 
bem-estar das crianças, a política de 
juventude, a política de migração, a 
investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, as condições 
laborais, o alargamento e as relações 
externas, bem como a política geral 
económica.

Or. en
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Alteração 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4-A (nova) – n.º 2.4-A-3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4-A.3 Em regiões fronteiriças, as 
parcerias transfronteiriças EURES tem 
um papel importante a desempenhar no 
desenvolvimento de um mercado laboral 
europeu genuíno. Assim, dever-se-á 
continuar a financiar as parcerias 
transfronteiriças EURES através de 
atividades horizontais da União Europeia, 
que poderão ser complementadas com 
recursos nacionais ou pelo FSE.

Or. en

Alteração 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4-A (nova) – n.º 2.4-A-4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4-A.4 Para assegurar a 
complementaridade, as ações no âmbito 
do PMSI deverão ser coordenadas, de 
forma próxima, com as ações no âmbito 
da política de coesão. Os 
Estados-Membros deverão coordenar as 
ações correspondentes no QEC, em 
particular no âmbito do FSE e do 
FEDER, com as ações do PMSI – pilar 
microfinanciamento, cujo objetivo é 
aumentar o acesso e a disponibilidade de 
microfinanciamento a pessoas que 
perderam o seu emprego, que correm esse 
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risco, que têm dificuldade em entrar ou 
em reentrar no mercado de trabalho, bem 
como a pessoas que correm o risco de 
exclusão social ou a pessoas vulneráveis 
em posições de desvantagem no que toca 
ao acesso ao mercado de crédito 
convencional e que desejem iniciar ou 
desenvolver a sua microempresa, 
incluindo autoemprego, sem nenhum tipo 
de discriminação no que toca à idade, 
bem como a microempresas, 
especialmente na economia social, e 
microempresas que empreguem os mais 
afastados do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.4-A (nova) – n.º 2.4-A.5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4-A.5 Por iniciativa do Parlamento 
Europeu, um ‘eixo Iniciativa Jovem’, no 
âmbito do PMSI, financia ações para 
pessoas com idades inferiores a 25 anos, 
entre outras ações para prevenir o 
abandono escolar precoce, especialmente 
através da reintegração através da 
formação, para desenvolver competências 
que sejam relevantes para o mercado de 
trabalho para aproximar o mundo do 
emprego e o da educação e da formação, 
para apoiar uma primeira experiência de 
trabalho e formação em exercício, de 
maneira a permitir a oportunidade de 
aquisição de competências relevantes, de 
experiência laboral e de qualidade da 
formação e de períodos de estágio aos 
jovens, facilitando o seu acesso ao 
mercado de trabalho. De forma a reforçar 
estas ações, os Estados-Membros e as 
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regiões devem implementar ações 
correspondentes nos programas no 
âmbito do QEC.

Or. en

Alteração 1984
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.1

Texto da Comissão Alteração

2.5.1 De forma a maximizar o valor 
acrescentado europeu, deve planear-se o 
FEDER e o Fundo de Coesão, as Redes 
Transeuropeias e o Mecanismo Interligar 
a Europeia (CEF) em cooperação estreita, 
de forma assegurar a otimização das 
ligações dos diferentes tipos de 
infraestruturas (nos Transportes, Energia 
e Telecomunicações) a nível local, 
regional, nacional e europeu. Dever-se-á 
assegurar a máxima capitalização dos 
fundos para projetos com dimensão 
europeia e de mercado único, dando, em 
particular, prioridade às redes de 
transporte, de energia e digitais. Em 
particular, as ligações Este-Oeste exigem 
melhorias, através da criação de novas 
infraestruturas de transportes e/ou a 
manutenção, reabilitação ou atualização 
das infraestruturas existentes.

Or. en

Alteração 1985
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.1
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Texto da Comissão Alteração

2.5.1 De forma a maximizar o valor 
acrescentado europeu, dever-se-á 
assegurar a complementaridade e a 
coordenação em áreas comuns de 
intervenção, entre o FEDER e o Fundo 
de Coesão, as Redes Transeuropeias e o 
Mecanismo Interligar a Europeia (CEF), 
de forma assegurar a otimização das 
ligações dos diferentes tipos de 
infraestruturas (nos Transportes, Energia 
e Telecomunicações) a nível local, 
regional, nacional e europeu. Dever-se-á 
assegurar a máxima capitalização dos 
fundos para projetos com dimensão 
europeia e de mercado único, dando, em 
particular, prioridade às redes de 
transporte, de energia e digitais.

Or. en

Alteração 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.5.2 Tal como é necessário que uma 
infraestrutura nacional seja planeada 
coerentemente, tendo em conta o 
desenvolvimento transfronteiriço da 
União, bem como através do 
desenvolvimento de ligações entre regiões 
dentro de um mesmo Estado-Membro, o 
planeamento deverá basear-se na procura 
real e estimada de transporte, 
identificando ligações em falta e pontos 
de estrangulamento. O investimento na 
conectividade da rede global, bem como 
com na rede transeuropeia de 
infraestruturas de transportes (RTE-T) 
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deverá garantir que as zonas urbanas bem 
como as zonas rurais têm acesso às 
oportunidades criadas por grandes redes e 
pelas ligações de modos de transporte 
sustentáveis em ligações transfronteiriças. 
(Alterações ao 2.5.2.)

Or. en

Alteração 1987
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.3

Texto da Comissão Alteração

2.5.3 A priorização de investimentos que 
têm um impacto que vai para lá de um 
determinado Estado-Membro devem ser 
coordenadas com o planeamento RTE-T 
por forma a que os investimentos no 
âmbito do FEDER e do Fundo de Coesão 
em infraestruturas de transportes estejam 
em total conformidade com as orientações 
RTE-T, que definem as prioridades de 
transportes da União Europeia, incluindo 
o desenvolvimento futuro de uma rede 
RTE-T integrada, bem como o conceito de 
corredor multimodal.

Or. en

Alteração 1988
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.4

Texto da Comissão Alteração

2.5.4 O Livro Branco da Comissão dos 
Transportes delineia uma visão para um 
sistema de transportes competitivo e 
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eficiente do ponto de vista dos recursos, 
sublinhando que é necessária uma 
redução significativa dos gases com efeito 
de estufa no setor dos transportes. No que 
concerne os fundos do RDC, tal implica 
um enfoque em formas de transporte 
sustentável bem como um investimento 
em áreas que oferecem maior valor 
acrescentado europeu, por exemplo, as 
redes transeuropeias. Quando 
identificados, os investimentos deverão ser 
priorizados de acordo com a sua 
contribuição para a mobilidade, para a 
sustentabilidade, para o crescimento 
económico, para a redução dos gases com 
efeito de estufa e para o espaço único 
europeu dos transportes. O envolvimento 
por parte dos Estados-Membros no 
processo de criação da ‘lista de projetos 
pré-identificados na rede básica na área 
dos transportes’ deverá ser considerado 
necessário e as necessidades dos países da 
coesão não serão negligenciadas.

Or. en

Alteração 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.4

Texto da Comissão Alteração

2.5.4 O Livro Branco da Comissão dos 
Transportes [1] delineia uma visão para 
um sistema de transportes competitivo e 
eficiente do ponto de vista dos recursos, 
sublinhando que é necessária uma 
redução significativa dos gases com efeito 
de estufa no setor dos transportes. No que 
concerne os fundos do RDC, tal implica 
um enfoque em formas de transporte 
sustentável bem como um investimento 
em áreas que oferecem maior valor 
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acrescentado europeu, por exemplo, as 
redes transeuropeias. Quando 
identificados, os investimentos deverão ser 
priorizados de acordo com a sua 
contribuição para a mobilidade, para a 
sustentabilidade, para a redução dos 
gases com efeito de estufa, para a redução 
do ruído e para o espaço único europeu 
dos transportes.
[1] «Roteiro do espaço único europeu dos 
transportes – Rumo a um sistema de 
transportes competitivo e económico em 
recursos» (COM (2011) 144) final
(Alterações ao 2.5.4.)

Or. en

Alteração 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.4

Texto da Comissão Alteração

2.5.4. O Livro Branco da Comissão dos 
Transportes delineia uma visão para um 
sistema de transportes competitivo e 
eficiente do ponto de vista dos recursos, 
sublinhando que é necessária uma 
redução em 60 % dos gases com efeito de 
estufa no setor dos transportes até 2050, 
comparativamente aos níveis de 1990.
(...)
Os investimentos identificados deverão ser 
priorizados de acordo com a sua 
contribuição para a mobilidade, para a 
sustentabilidade, para o impacto 
ambiental reduzido, em particular, no que 
concerne as emissões de gases com efeito 
de estufa e para o espaço único europeu 
dos transportes.

Or. en
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Justificação

O Livro Branco dos Transportes estabelece objetivos claros e mensuráveis que deverão ser 
mencionados aqui com maior clareza. Os impactos no clima não são o único impacto 
ambiental dos transportes (por exemplo, a fragmentação do ecossistema também é 
significativa) e, assim sendo, o requisito de impactos ambiental reduzidos em grande escala 
deverá ser mencionado. 

Alteração 1991
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.4

Texto da Comissão Alteração

2.5.4 O Livro Branco da Comissão dos 
Transportes delineia uma visão para um 
sistema de transportes competitivo e 
eficiente do ponto de vista dos recursos, 
sublinhando que é necessária uma 
redução significativa dos gases com efeito 
de estufa no setor dos transportes. No que 
concerne os fundos do RDC, tal implica 
um enfoque em formas de transporte 
sustentável bem como um investimento 
em áreas que oferecem maior valor 
acrescentado europeu, por exemplo, as 
redes transeuropeias. Quando 
identificados, os investimentos deverão ser 
priorizados de acordo com a sua 
contribuição para a mobilidade, para a 
sustentabilidade, para a redução dos 
gases com efeito de estufa e para o espaço 
único europeu dos transportes.
(Substitui o n.º 2.5.4 das alterações do 
relator sobre o QEC, acrescentando uma 
referência à acessibilidade.)

Or. en

Alteração 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.5

Texto da Comissão Alteração

2.5.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem centrar os investimentos na 
melhoria da capacidade das 
infraestruturas existentes através da 
atualização substancial, e, se apropriado, 
através da construção de novas 
infraestruturas. Deverão também ter 
lugar ações para usar o potencial da 
atualização ou manutenção de 
infraestruturas primárias, de forma a 
preparar ou facilitar a instalação de redes 
de fibra, em ambos os casos incluindo nas 
zonas rurais, e o investimento na 
instalação da fibra em casa.
(Alterações ao 2.5.5.)

Or. en

Alteração 1993
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.5

Texto da Comissão Alteração

2.5.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem centrar os investimentos na 
melhoria da capacidade das 
infraestruturas existentes através da 
atualização substancial. A manutenção de 
infraestruturas RTE-T também poderá 
beneficiar de investimento significativo, se 
necessário.

Or. en
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Justificação

A reconstrução e manutenção da infraestrutura implicam também investimento e emprego.

Alteração 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.6

Texto da Comissão Alteração

2.5.6 No que concerne o transporte 
marítimo, deverão ser desenvolvidos 
portos como pontos eficientes de entrada e 
saída através da integração total com as 
infraestruturas terrestres. Deverá ser dada 
prioridade a projetos sobre o acesso aos 
portos através de conexões interiores. O 
desenvolvimento de transporte marítimo 
de curta distância bem como de vias 
navegáveis interiores deverá reforçar a 
sua contribuição para as redes europeias 
de transporte de mercadorias.
(Alterações ao 2.5.6.)

Or. en

Alteração 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.6

Texto da Comissão Alteração

2.5.6. No que concerne o transporte 
marítimo, deverão ser desenvolvidos 
portos como pontos eficientes de entrada e 
saída através da integração total com as 
infraestruturas terrestres. Deverá ser dada 
prioridade a projetos relativos ao acesso 
aos portos e às ligações para o interior. O 



AM\904624PT.doc 85/106 PE491.163v01-00

PT

desenvolvimento de vias navegáveis 
interiores deverá ter em conta o impacto 
ambiental bem como reforçar a sua 
contribuição para as redes europeias de 
transporte de mercadorias.

Or. en

Justificação

As vias navegáveis interiores não são, por si só, sustentáveis: é necessário garantir que os 
impactos potencialmente desastrosos nos ecossistemas de água doce, contraproducente no 
que concerne os objetivos de biodiversidade da União Europeia, são cuidadosamente 
prevenidos e atenuados.

Alteração 1996
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.7

Texto da Comissão Alteração

2.5.7 Em particular, é necessário 
procurar a complementaridade entre os 
investimentos em infraestruturas pelo 
FEDER e pelo Fundo de Coesão, em 
gestão partilhada, e pelo Mecanismo 
Interligar a Europa (CEF), que é gerido 
centralmente, com uma seleção de 
projetos competitiva. O CEF financiará 
sobretudo projetos na rede básica (as 
partes estrategicamente mais importantes 
na totalidade da rede) que têm o maior 
valor europeu acrescentado e que 
parecem ser as mais complexas no que 
concerne o RTE-T em termos de 
implementação: ligações transfronteiriças 
em falta, pontos de estrangulamento 
estratégicos e interconexão de modos de 
transporte. O Fundo de Coesão 
concentrar-se-á em projetos de alto valor 
europeu acrescentado nas redes de 
transporte, financiando infraestruturas 
RTE-T, quer para a rede básica quer para 
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a rede global.

Or. en

Alteração 1997
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.8

Texto da Comissão Alteração

2.5.8 Os Fundos de Coesão e Estruturais 
disponibilizarão as infraestruturas, locais 
e regionais, bem com as suas ligações 
com as redes prioritárias da União 
também nas áreas da energia e das 
telecomunicações. Para além disso, 
promoverão a mobilidade urbana 
sustentável através de investimento, em 
particular, nas variantes à travessia das 
zonas urbanas, na promoção de 
transportes públicos modernos e 
ecológicos, nos sistemas inteligentes de 
gestão do trânsito bem como nas 
plataformas logísticas públicas ou 
terminais intermodais.

Or. en

Alteração 1998
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.5 – n.º 2.5.8

Texto da Comissão Alteração

2.5.8 Os Fundos de Coesão e Estruturais 
disponibilizarão as infraestruturas, locais 
e regionais, bem com as suas ligações 
com as redes prioritárias da União 
também nas áreas da energia e das 
telecomunicações, com especial ênfase 
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nas regiões fronteiriças;
(Substitui o n.º 2.58 do anexo proposto na 
alteração do relator sobre o QEC, 
enfatizando as regiões fronteiriças)

Or. en

Justificação

As regiões fronteiriças são especialmente vulneráveis à ausência de ligações de 
infraestruturas e deverão, por isso, ser alvo de ênfase na criação de ligações com as redes 
prioritárias.

Alteração 1999
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.6 – n.º 2.6.2

Texto da Comissão Alteração

2.6.2 É necessário tirar partido das 
sinergias entre as atividades de 
cooperação territorial no âmbito da 
política de coesão e dos instrumentos 
europeus de vizinhança, para maior 
integração territorial. O potencial de 
criação de complementaridade entre estes 
instrumentos é mais forte no que 
concerne as atividades de cooperação 
transfronteiriça. Assim, os 
Estados-Membros deverão garantir que as 
atividades existentes estão associadas com 
os recém-criados Agrupamentos europeus 
de cooperação territorial, sobretudo no 
que toca à coordenação e troca de boas 
práticas.

Or. en

Justificação

Esta alteração mantém a flexibilidade para os Estados-Membros.



PE491.163v01-00 88/106 AM\904624PT.doc

PT

Alteração 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 2 – Secção 2.6 – n.º 2.6.2

Texto da Comissão Alteração

2.6.2 É necessário tirar partido das 
sinergias entre as atividades de 
cooperação territorial no âmbito da 
política de coesão e dos instrumentos 
europeus de vizinhança, para maior 
integração territorial. O potencial de 
criação de complementaridade entre estes 
instrumentos é mais forte no que 
concerne as atividades de cooperação 
transfronteiriça e estratégias 
macrorregionais. Assim, os 
Estados-Membros deverão garantir que as 
atividades existentes estão associadas com 
os recém-criados Agrupamentos europeus 
de cooperação territorial, sobretudo no 
que toca à coordenação e troca de boas 
práticas.

Or. en

Alteração 2001
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 3 – n.º 3.1

Texto da Comissão Alteração

3.1 Os Estados-Membros devem garantir 
que as intervenções financiadas pelos 
Fundos cobertos pelo RDC criam 
sinergias e que a racionalização leva à 
redução dos custos administrativos e dos 
custos para o terreno.

Or. en
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Justificação

São os Estados-Membros os responsáveis pelo planeamento.

Alteração 2002
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 3 – n.º 3.2

Texto da Comissão Alteração

3.2 Os Ministérios e as autoridades de 
gestão responsáveis pela implementação 
dos Fundos do RDC devem trabalhar de 
forma próxima na preparação, 
implementação, monitorização e 
avaliação dos Contratos de Parceria e dos 
programas. Devem, em especial:
a) garantir o desenvolvimento de 
mecanismos de coordenação entre os 
fundos do QEC, nomeadamente, a 
coordenação entre a política de coesão 
(Fundo de Coesão e fundos estruturais), o 
desenvolvimento rural (Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural) e a 
política marítima (Fundo Europeu dos 
Assuntos Marítimos e das Pescas);

b) identificar áreas de intervenção onde 
os Fundos no âmbito do QEC possam ser 
combinados de maneira complementar 
para alcançar os objetivos temáticos 
estabelecidos neste Regulamento;
c) desenvolver programas operacionais 
plurifundos;
d) promover o envolvimento através das 
autoridades de gestão responsáveis por 
um dos fundos no âmbito do QEC de 
outras autoridades de gestão e dos 
Ministérios relevantes no desenvolvimento 
de regimes de apoio para garantir 
sinergias e evitar sobreposições; 
e) estabelecer comités de monitorização 
conjuntos para os programas que 
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implementam Fundos no âmbito do QEC, 
bem como desenvolver outras gestões 
conjuntas e esquemas de controlo que 
facilitem a coordenação entre as 
autoridades responsáveis pela 
implementação dos Fundos do QEC; 
f) utilizar soluções conjuntas de 
governação eletrónica para os candidatos 
e beneficiários e balcões únicos de 
aconselhamento sobre as oportunidades 
de financiamento disponíveis através de 
cada Fundo no âmbito do QEC.

Or. en

Justificação

Substitui o n.º 3.2 do anexo proposto na alteração do relator sobre o QEC, acrescentando, no 
entanto, uma referência aos mecanismos de coordenação e aos programas operacionais 
plurifundos.

Alteração 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 3 – n.º 3.2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) identificar áreas de intervenção onde 
os Fundos no âmbito do QEC possam ser 
combinados de maneira complementar 
para alcançar um ou mais objetivos 
temáticos estabelecidos neste 
Regulamento;
(Alterações ao 3.2, alínea a))

Or. en

Alteração 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 3 – Secção 3.2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a identificação de áreas de intervenção 
onde os fundos abrangidos pelas CPR 
possam ser combinados de forma 
complementar para a consecução dos 
objetivos temáticos estabelecidos no 
presente regulamento, tendo em conta os 
aspetos transfronteiras e a situação do 
outro lado da fronteira;

Or. xm

Justificação

As áreas de intervenção nas quais os fundos podem ser combinados devem ter igualmente em 
conta as zonas transfronteiras.

Alteração 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 3 – n.º 3.2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) promover o envolvimento através das 
autoridades de gestão responsáveis por 
um dos fundos no âmbito do QEC de 
outras autoridades de gestão e dos 
Ministérios relevantes no desenvolvimento 
de regimes de apoio para garantir 
sinergias e evitar sobreposições bem como 
para promover uma abordagem 
multifundos;
(Alterações ao 3.2, alínea b))

Or. en

Alteração 2006
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 3 – n.º 3.2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) realizar avaliações ambientais 
estratégicas conjuntas relativas aos 
impactos cumulativos de todos os 
programas de execução dos Fundos 
abrangidos pelo RDC. Tal poderá assumir 
a forma de uma avaliação ambiental 
estratégica relativa ao Contrato de 
Parceria.

Or. en

Justificação

O desempenho geral ambiental dos Fundos abrangidos pelo RDC em cada país ou região, 
apenas poderá ser avaliado caso os programas que determinam a execução destes Fundos 
sejam avaliados conjuntamente. Tal é igualmente fundamental para garantir a 
complementaridade e coerência dos programas.

Alteração 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4 – Título

Texto da Comissão Alteração

4. As prioridades da cooperação territorial 
(transfronteiras, transnacional e inter-
regional)

Or. xm

Justificação

A título de esclarecimento, a alteração substitui a palavra coordenação por cooperação.

Alteração 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4 – Secção 4.3 – n.º 4.3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

4.3-A. O desenvolvimento promovido 
pelas comunidades locais 
transfronteiriças (com base na 
experiência da iniciativa LEADER no 
âmbito do desenvolvimento rural e do 
anterior «Fundo para Pequenos 
Projetos») poderá complementar e 
melhorar a apresentação de uma 
cooperação territorial bem sucedida, com 
vista a aumentar a eficácia e eficiência 
dos programas transfronteiriços ao 
delegar a tomada de decisão e a execução 
numa parceria local dos intervenientes 
públicos, privados e da sociedade civil.

Or. en

Alteração 2009
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4 – n.º 4.4

Texto da Comissão Alteração

4. Prioridades para a coordenação 
territorial (transfronteiriça, transnacional 
e inter-regional)
4.1 O enorme potencial para o 
desenvolvimento regional, a criação de 
emprego e a coesão residem na 
cooperação que vai além das fronteiras 
administrativas e que tenta suplantar as 
naturais. A cooperação baseada na 
necessidade partilhada, num território 
partilhado, é frequentemente a mais 
eficaz.
4.2 A cooperação transfronteiriça deriva 
da compreensão de que muitos desafios 
não estacam perante fronteiras 
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administrativas. Como resposta eficaz, é 
necessária uma ação conjunta e 
cooperativa e uma partilha de 
conhecimentos ao nível territorial 
adequado.
4.3 Além disso, o potencial implícito das 
regiões fronteiriças poderá ser 
aproveitado através de medidas de apoio 
localmente orientadas.
4.4. Ultrapassar obstáculos deve fazer 
parte da programação dos Fundos 
abrangidos pelo RDC – os objetivos das 
estratégias macrorregionais existentes 
devem ser refletidos na análise das 
necessidades e na definição dos objetivos 
dos programas operacionais relevantes a 
partir da fase do planeamento. Estas 
estratégias não terão servido o seu 
propósito a menos que os objetivos das 
estratégias macrorregionais façam parte 
do planeamento estratégico dos 
programas da política de coesão, nas 
regiões e nos Estados-Membros 
envolvidos
4.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em simultâneo, garantir que os 
programas de cooperação territorial 
contribuem eficazmente para os objetivos 
da Europa 2020. Os Estados-Membros e 
as regiões podem, desta forma, promover 
a cooperação assim como testar, ensaiar e 
introduzir novas soluções, certificando-se 
de que a cooperação é organizada em 
torno de objetivos políticos mais 
abrangentes. Sempre que necessário, a 
cooperação territorial deve ser usada para 
aproximar os decisores políticos de além 
fronteiras a fim de trabalharem em prol 
da solução para problemas comuns.
4.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em primeiro lugar, considerar os 
programas de cooperação territorial como 
ferramentas úteis que permitem 
ultrapassar obstáculos no que diz respeito 
à cooperação, o que, por seu turno, 
resultaria no apoio aos objetivos da 
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política regional e nacional com impacto 
além da área abrangida pelo programa.

Or. en

Justificação

Inclui a parte 4 do anexo proposta na alteração do relator relativa ao QEC, mas suprime a 
secção 4.4 original

Alteração 2010
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4 – n.º 4.4

Texto da Comissão Alteração

4.4 As duas estratégias macrorregionais 
existentes desbravaram caminho no 
sentido da organização das partes 
interessadas em ações conjuntas ao nível 
territorial adequado. Os projetos, no 
âmbito das estratégias macrorregionais e 
de outras formas de cooperação 
territorial, podem ser apoiados pelo 
FEDER e pelo FSE e, deste modo, as 
condições específicas para o apoio às 
estratégias macrorregionais podem ser, 
caso seja necessário, indicadas nos 
programas.

Or. en

Justificação

Esta alteração mantém a flexibilidade dos Estados-Membros, sobretudo porque nem todos os 
territórios da UE são abrangidos pelas estratégias macrorregionais.

Alteração 2011
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4 – n.º 4.5
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Texto da Comissão Alteração

4.5 Ultrapassar obstáculos deve fazer 
parte da programação dos Fundos 
abrangidos pelo RDC – os objetivos das 
estratégias macrorregionais existentes 
devem ser refletidos, sempre que seja 
adequado, na análise das necessidades e 
na definição dos objetivos dos programas 
operacionais relevantes a partir da fase do 
planeamento. 

Or. en

Justificação

Esta alteração mantém a flexibilidade dos Estados-Membros, sobretudo porque nem todos os 
territórios da UE são abrangidos pelas estratégias macrorregionais.

Alteração 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4 – n.º 4.6

Texto da Comissão Alteração

4. Prioridades para a coordenação 
territorial (transfronteiriça, transnacional 
e inter-regional)

4.1 O enorme potencial para o 
desenvolvimento regional, a criação de 
emprego e a coesão residem na 
cooperação que vai além das fronteiras 
administrativas e que tenta suplantar as 
naturais. A cooperação baseada na 
necessidade partilhada, num território 
partilhado, é frequentemente a mais 
eficaz.
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4.2 A cooperação transfronteiriça deriva 
da compreensão de que muitos desafios 
não estacam perante fronteiras 
administrativas. Como resposta eficaz, é 
necessária uma ação conjunta e 
cooperativa e uma partilha de 
conhecimentos ao nível territorial 
adequado.
4.3 Além disso, o potencial implícito das 
regiões fronteiriças poderá ser 
aproveitado através de medidas de apoio 
localmente orientadas.
4.4 As duas estratégias macrorregionais 
existentes desbravaram caminho no 
sentido da organização das partes 
interessadas em ações conjuntas ao nível 
territorial adequado. As estratégias 
reforçaram a ideia da necessidade da 
cooperação para a solução de problemas 
que não podem ser resolvidos por um 
único Estado-Membro, tal como por 
exemplo, a limpeza do Mar Báltico ou do 
Danúbio. As estratégias macrorregionais 
e outras formas de cooperação territorial, 
podem ser apoiados pelo FEDER e pelo 
FSE e as condições específicas para o 
apoio às estratégias macrorregionais 
devem ser indicadas nos programas.
4.5 Ultrapassar obstáculos deve fazer 
parte da programação dos Fundos 
abrangidos pelo RDC – os objetivos das 
estratégias macrorregionais existentes 
devem ser refletidos na análise das 
necessidades e na definição dos objetivos 
dos programas operacionais relevantes a 
partir da fase do planeamento. Estas 
estratégias não terão servido o seu 
propósito a menos que os objetivos das 
estratégias macrorregionais façam parte 
do planeamento estratégico dos 
programas da política de coesão, nas 
regiões e nos Estados-Membros 
envolvidos.
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4.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em primeiro lugar, considerar os 
programas de cooperação territorial como 
ferramentas úteis que permitem 
ultrapassar obstáculos no que diz respeito 
à cooperação, o que, por seu turno, 
resultaria no apoio aos objetivos da 
política regional e nacional com impacto 
além da área abrangida pelo programa.
N.º 4.6 suprimido da Parte 4 do texto do 
relator.

Or. en

Alteração 2013
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4 – n.º 4.6

Texto da Comissão Alteração

4.6 Os Estados-Membros devem, em 
simultâneo, garantir que os programas de 
cooperação territorial contribuem 
eficazmente para os objetivos da Europa 
2020. Os Estados-Membros e as regiões 
podem, desta forma, promover a 
cooperação assim como testar, ensaiar e 
introduzir novas soluções, certificando-se 
de que a cooperação é organizada em 
torno de objetivos políticos mais 
abrangentes. Sempre que necessário, a 
cooperação territorial deve ser usada para 
aproximar os decisores políticos de além 
fronteiras a fim de trabalharem em prol 
da solução para problemas comuns.

Or. en

Justificação

São Estados-Membros responsáveis pela programação.
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Alteração 2014
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4 – n.º 4.7

Texto da Comissão Alteração

4.7 Os Estados-Membros devem, em 
primeiro lugar, considerar os programas 
de cooperação territorial como 
ferramentas úteis que permitem 
ultrapassar obstáculos no que diz respeito 
à cooperação, o que, por seu turno, 
resultaria no apoio aos objetivos da 
política regional e nacional com impacto 
além da área abrangida pelo programa.

Or. en

Justificação

São Estados-Membros responsáveis pela programação.

Alteração 2015
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4 – n.º 4.7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4.7-A O Estado-Membro e a Comissão 
devem garantir que os programas de 
cooperação territorial asseguram uma 
ligação exequível e eficaz entre os fundos 
abrangidos pelo RDC assim como com a 
Facilidade «Interligar a Europa» e os 
DEZ regulamentos;
(Este deve ser colocada atrás do texto dos 
coautores no n.º 4.7, adicionando um 
planeamento completo relativo às ligações 
de infraestruturas dos diversos fundos, 
sobretudo em regiões fronteiriças.)

Or. en
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Alteração 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 5 – Parte 4 – n.º 4.7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4.7-A No âmbito da cooperação 
transfronteira, territorial e inter-regional, 
deve ser dada especial atenção às regiões 
que enfrentam limitações específicas nos 
termos do artigo 349.º do TFUE.

Or. fr

Alteração 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Avaliação dos investimentos de 
coesão
4-A1 A fim de avaliar o valor 
acrescentado europeu da Política de 
Coesão e o respetivo contributo para a 
estratégia «Europa 2020» e outros 
objetivos ao nível da UE, os 
Estados-Membros devem testar um 
sistema de avaliação consistente com base 
em indicadores fundamentados em 
resultados fiáveis. Estes indicadores 
devem ser sujeitos a avaliações ex ante e 
AAE.
4-A2 A avaliação deve acontecer na fase 
de programação do Contrato de Parceria, 
programas e estratégias relacionados com 
condicionalismos ex ante, no âmbito da 
respetiva avaliação ex ante e AAE, uma 
vez que se trata de uma questão 
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sistemática. Sem isso, o sistema de 
avaliação sistemática dos projetos 
individuais não seria suficiente.
4-A3 O sistema de indicadores deve estar 
diretamente ligado aos indicadores de 
nível de projeto e critérios de seleção de 
projeto para assegurar a consistência na 
avaliação política.

Or. en

Justificação

É necessário um sistema consistente e abrangente de indicadores e objetivos a fim de avaliar 
a contribuição da política de coesão para os objetivos à escala da UE. O sistema de 
avaliação deve transmitir os objetivos de topo da estratégia «Europa 2020» aos indicadores 
de nível de projeto e de nível de programa a fim de identificar o impacto dos programas e 
projetos individuais e a contribuição dos programas no cumprimento destes objetivos. Estas 
interligações não estão a ser observadas no presente período o que leva, frequentemente, a 
abordagens não sistemáticas que põem em causa os objetivos gerais da política.

Alteração 2018
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-A Execução

Or. en

Justificação

O anexo sugerido do QEC não apresenta algumas considerações gerais relativas à execução. 
Por esse motivo foi adicionada a parte 5.

Alteração 2019
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4-A nova – n.º 4-A. 1(novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A.1 A Comissão estabelecerá, através de 
atos de execução, relativamente a todos os 
Fundos QEC, objetivos fundamentais e 
uma lista indicativa das principais ações 
abordadas pelos fundos QEC. Os atos de 
execução irão ainda abranger os 
princípios da execução geral. 

Or. en

Justificação

O Regulamento deve assegurar que a Comissão irá estabelecer as intervenções dos 
Estados-Membros e eventuais investimentos essenciais, incluindo sugestões relativas à forma 
como os mesmos poderiam ser aplicados.

Alteração 2020
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4-A (nova) – N.º 4.-A 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A2 A nível da UE, a Comissão deve 
garantir um máximo de regras 
simplificadas e harmonizadas, sobretudo 
no que diz respeito às regras de 
elegibilidade, recurso a montantes fixos, 
financiamento de taxas fixas, metodologia 
dos custos unitários, sistema de 
cofinanciamento, política rotativa, etc.

Or. en

Justificação

A fim de ser possível aos Estados-Membros assegurarem uma programação e execução 
adequadas, a Comissão deve garantir uma orientação atempada, exata e clara relativa aos
pormenores especificados.
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Alteração 2021
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4-A (nova) – N.º 4.-A 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A3 A Comissão deverá garantir um 
máximo da sua coordenação interna no 
decurso das negociações e execução dos 
Contratos de Parceria e dos programas.

Or. en

Justificação

A coordenação e a cooperação são necessárias não só ao nível dos Estados-Membros, mas 
também ao nível da UE, sobretudo entre as diversas Direções-Gerais da Comissão.

Alteração 2022
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4-A (nova) – n.º 4.-A 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A4 Nos respetivos Contratos de 
Parceria, os Estados-Membros devem 
apresentar uma imagem clara sobre a 
forma como os programas estão a 
respeitar os princípios horizontais, 
incluindo o respeito pelo princípio da 
parceria, desenvolvimento sustentável, 
igualdade, acessibilidade, contribuição 
dos fundos para os desafios demográficos 
e a abordagem integrada. Além disso, os 
Estados-Membros devem apresentar 
provas relativas a sinergias com políticas 
da UE horizontais e mecanismos de 
coordenação entre fundos abrangidos 
pelo RDC.

Or. en
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Justificação

Os Contratos de Parceria assim como os programas devem garantir que as disposições deste 
anexo são cumpridas na prática.

Alteração 2023
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4-A (nova) – N.º 4.-A 5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A5 Os Estados-Membros devem 
estabelecer, nos respetivos Contratos de 
Parceria e programas, o modo como 
pretendem tirar partido dos instrumentos 
para as abordagens integradas a fim de 
alcançar a integração e o modo como 
pretendem envolver os intervenientes 
regionais e locais e as comunidades locais 
na execução dos instrumentos integrados. 
O papel da Comissão no estabelecimento 
do contexto profissional e no 
esclarecimento de critérios para estes 
instrumentos é essencial.

Or. en

Justificação

A abordagem integrada deve ser claramente descrita nos Contratos de Parceria e nos 
programas dos Estados-Membros.

Alteração 2024
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4-A (nova) – N.º 4.-A 6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A6 A fim de demonstrar os requisitos 
indicados nas secções 4-A 4 e 4-A 5, os 
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Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas para adaptar os 
respetivos sistemas de monitorização e a 
recolha de dados a nível nacional.

Or. en

Justificação

Os sistemas de tecnologia de monitorização e recolha de dados devem ser adequadamente 
adaptados a fim de respeitar os requisitos do presente anexo.

Alteração 2025
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) – Parte 4-A (nova) – n.º 4.-A 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A7 Para efeitos de coordenação 
eficiente dos fundos e das políticas da UE 
a nível nacional, devem simplificar-se o 
mais possível os sistemas de execução e 
controlo. Para tal, os Estados-Membros 
devem analisar o respetivo sistema 
institucional para a execução dos fundos 
e tomar as medidas necessárias para o 
simplificar. 

Or. en

Justificação

Devem ser tomadas todas as medidas a fim de assegurar a simplificação.

Alteração 2026
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
-I (novo) – Parte 4-A (nova) – n.º 4.-A 8 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A8 O reforço de capacidades é um 
pré-requisito para atingir os objetivos 
estabelecidos neste regulamento. Deve, 
por isso, ser reforçado ao nível nacional, 
regional e local.

Or. en

Justificação

Para que todos os níveis nacionais possam executar os respetivos deveres com sucesso no 
que diz respeito a programação, monitorização, implementação e controlo, o reforço de 
capacidades deve ser melhorado.


