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Alteração 74
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) O artigo 176.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) dispõe que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) tem 
por objetivo contribuir para a correção dos 
principais desequilíbrios regionais na 
União. Por conseguinte, nos termos desse 
artigo e do artigo 174.º, n.os 2 e 3, do 
TFUE, o FEDER deve contribuir para 
reduzir as disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e o 
atraso das regiões menos favorecidas, 
entre as quais deverá ser consagrada 
especial atenção às zonas com limitações 
graves e permanentes em termos naturais 
ou demográficos, como por exemplo as 
regiões mais setentrionais com densidade 
populacional muito baixa e as regiões 
insulares, transfronteiras e de montanha.

Or. en

Alteração 75
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) É conveniente estabelecer disposições 
específicas relativas ao tipo de atividades 
que podem ser apoiadas pelo FEDER no 
âmbito dos objetivos temáticos definidos 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012
[RDC]. Ao mesmo tempo, as despesas fora 
do âmbito de aplicação do FEDER devem 

(3) É conveniente estabelecer disposições 
específicas relativas ao tipo de atividades 
que podem ser apoiadas pelo FEDER por 
forma a contribuir para as prioridades de 
investimento no âmbito dos objetivos 
temáticos definidos no Regulamento (UE) 
n.º [...]/2013 [RDC]. Ao mesmo tempo, as 
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ser definidas e clarificadas, incluindo no 
que toca à redução das emissões de gases 
com efeitos de estufa em instalações 
abrangidas pela Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de outubro de 2003, relativa à criação 
de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a 
Diretiva 96/61/CE do Conselho.

despesas fora do âmbito de aplicação do 
FEDER devem ser definidas e clarificadas, 
incluindo os investimentos destinados a 
alcançar a redução das emissões de gases 
com efeitos de estufa decorrentes das 
atividades enumeradas no anexo I da
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho.

Or. en

Alteração 76
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A fim de evitar o financiamento 
excessivo, esses investimentos não 
deverão ser elegíveis para apoio do 
FEDER uma vez que já beneficiam 
financeiramente da aplicação da 
Diretiva 2003/87/CE. Esta exclusão não 
deverá restringir a possibilidade de 
utilizar o FEDER para apoiar atividades 
não abrangidas pelo anexo I da 
Diretiva 2003/87/CE, mesmo que sejam 
implementadas pelos mesmos operadores 
económicos, tais como investimentos em 
eficiência energética nas redes urbanas de 
aquecimento, sistemas inteligentes de 
distribuição, armazenagem e transmissão 
de energia, medidas que visem a redução 
da poluição atmosférica, mesmo que um 
dos seus efeitos indiretos seja a redução 
das emissões de gases com efeitos de 
estufa ou mesmo que estejam enumeradas 
no plano nacional a que se refere o 
artigo 10.º-C, n.º 1, da 
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Diretiva 2003/87/CE.

Or. en

Alteração 77
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) É importante assegurar que, para a 
promoção de investimentos na gestão dos 
riscos de investimentos, sejam tomados 
em conta os riscos específicos ao nível 
regional, transfronteiriço e transnacional.

Or. en

Alteração 78
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020» para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando, deste modo, uma 
maior concentração do apoio do FEDER 
nas prioridades da União. De acordo com 
as categorias de regiões apoiadas, o apoio 
do FEDER ao abrigo do objetivo de 
investimento no crescimento e no 
emprego deve ser concentrado na 
investigação e inovação, tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), 
pequenas e médias empresas (PME) e
promoção de uma economia 
hipocarbónica. Esta concentração deve 
ser alcançada a nível nacional, 
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permitindo uma certa flexibilidade a nível 
dos programas operacionais e nas 
diferentes categorias de regiões, e deve ser 
ajustada, se necessário, para ter em conta 
os recursos do Fundo de Coesão 
atribuídos ao apoio às prioridades de 
investimento a que se refere o artigo 3.º, 
alínea a), do Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [FC]. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
desenvolvimento da região, a contribuição 
do Fundo de Coesão, caso se aplique, bem 
como as necessidades específicas das 
regiões cujo PIB per capita em 2007-2013 
foi inferior a 75 % da média do PIB da UE-
25 no período de referência, das regiões 
com o estatuto de «em fase de saída 
progressiva» no período de 2007-2013 e 
das regiões do nível NUTS 2 constituídas 
exclusivamente por ilhas.

Or. en

Alteração 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020» para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando, deste modo, uma 
maior concentração do apoio do FEDER 
nas prioridades da União. De acordo com 
as categorias de regiões apoiadas, o apoio 
do FEDER ao abrigo do objetivo de 
investimento no crescimento e no 
emprego deve ser concentrado na 
investigação e inovação, tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), 
pequenas e médias empresas (PME) e
promoção de uma economia 
hipocarbónica. Esta concentração deve 



AM\940882PT.doc 7/33 PE514.646v01-00

PT

período de referência. ser alcançada a nível nacional, 
permitindo uma certa flexibilidade a nível 
dos programas operacionais e nas 
diferentes categorias de regiões, e deve ser 
ajustada, se necessário, para ter em conta 
os recursos do Fundo de Coesão 
atribuídos ao apoio às prioridades de 
investimento a que se refere o artigo 3.º, 
alínea a), do Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [FC]. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
desenvolvimento da região, a contribuição 
do Fundo de Coesão, caso se aplique, bem 
como as necessidades específicas das 
regiões cujo PIB per capita em 2007-2013 
foi inferior a 75 % da média do PIB da UE-
25 no período de referência, das regiões 
com o estatuto de «em fase de saída 
progressiva» no período de 2007-2013 e 
das regiões do nível NUTS 2 constituídas 
exclusivamente por ilhas situadas em 
Estados-Membros que recebem apoio por 
parte do Fundo de Coesão ou que 
constituem regiões ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 80
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

como as necessidades específicas das 
regiões cujo PIB per capita em 2007-13 foi 
inferior a 75 % da média do PIB da UE-25 
no período de referência.

Or. en

Alteração 81
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) De acordo com o Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [RDC], a fim de otimizar o 
valor acrescentado dos investimentos 
financiados total ou parcialmente por 
intermédio do orçamento da União nos 
domínios da investigação e da inovação, 
devem procurar-se sinergias, em 
particular, entre o funcionamento do 
FEDER e do Horizonte 2020, sem deixar 
de respeitar os seus objetivos distintos.

Or. en

Alteração 82
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-D) A fim de promover a mobilidade 
sustentada regional ou local ou reduzir a 
poluição atmosférica e sonora, é 
necessário promover modos de transporte 
saudáveis, sustentáveis e seguros. Os 
investimentos em infraestruturas 
aeroportuárias suportados pelo FEDER 
devem promover o transporte aéreo 
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sustentável do ponto de vista ambiental, 
inter alia, reforçando a mobilidade 
regional através da ligação dos nós 
secundários e terciários à infraestrutura 
RTE-T, nomeadamente através dos 
sistemas multimodais.

Or. en

Alteração 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-D) A fim de promover a mobilidade 
sustentada regional ou local ou reduzir a 
poluição atmosférica e sonora, é 
necessário promover modos de transporte 
saudáveis, sustentáveis e seguros. É 
necessário assegurar que os investimentos 
em infraestruturas aeroportuárias 
suportados pelo FEDER promovam 
benefícios ambientais, inter alia, 
reforçando a mobilidade regional e local 
através da ligação dos nós secundários e 
terciários à infraestrutura RTE-T, 
nomeadamente através dos sistemas 
multimodais.

Or. en

Alteração 84
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 5-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-E) A fim de assegurar o cumprimento 
das metas nos domínios da energia e do 
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clima, estabelecidas pela União como 
parte da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o FEDER deve apoiar os 
investimentos que promovam a eficiência 
energética e a segurança do 
abastecimento nos Estados-Membros 
através, inter alia, do desenvolvimento de 
sistemas inteligentes de distribuição, 
armazenamento e transporte, 
nomeadamente através da integração da 
produção distribuída a partir de fontes 
renováveis. Os Estados-Membros devem 
ser capazes de investir em infraestruturas
que sejam coerentes com as suas opções 
de combinações de formas de energia, 
para satisfazer os seus requisitos de 
segurança de abastecimento, e com os 
seus objetivos no âmbito da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Or. en

Alteração 85
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 5-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-I) É necessário especificar o que pode 
ainda ser apoiado pelo FEDER no âmbito 
do objetivo de cooperação territorial 
europeia.

Or. en

Alteração 86
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) No âmbito do desenvolvimento urbano 
sustentável, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas e 
definir um procedimento para estabelecer a 
lista das cidades abrangidas por estas ações 
e determinar a dotação financeira para as 
mesmas.

(7) No âmbito do desenvolvimento urbano 
sustentável, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos, dos 
recursos hídricos e sociais que afetam as 
zonas urbanas e definir um procedimento 
para estabelecer a lista das cidades 
abrangidas por estas ações e determinar a 
dotação financeira para as mesmas.

Or. en

Alteração 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os critérios de seleção das áreas 
urbanas onde as ações integradas para o 
desenvolvimento urbano sustentável 
devem ser implementadas devem estar 
definidos no Acordo de Parceria, devendo 
os recursos do FEDER atribuídos ao nível 
nacional para esse efeito constituir um 
mínimo de 5 %. O âmbito da delegação a 
autoridades urbanas deve envolver, pelo 
menos, a seleção das operações ou, se 
adequado, uma subvenção global, bem 
como ser decidido pela autoridade de 
gestão em estreita cooperação com a 
autoridade urbana.

Or. en

Alteração 88
Jan Olbrycht
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Deverá ser dada especial atenção às 
regiões ultraperiféricas, designadamente 
através da adoção de medidas nos termos 
do artigo 379.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia para 
o alargamento, com caráter excecional, do 
âmbito de intervenção do FEDER ao 
financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais resultantes da situação 
económica e social específica dessas 
regiões, caracterizada pelos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 
designadamente o afastamento, a 
insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia e o clima adversos e pela sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento. Os 
auxílios concedidos pelos 
Estados-Membros neste contexto ficam 
isentos da obrigação de notificação 
estabelecida no artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE, caso no momento em que seja 
concedida preencherem as condições 
estabelecidas por um regulamento que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado comum em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE a adotar em conformidade com o 
artigo 1.º do Regulamento (CE) 
n.º 994/98.

Or. en

Alteração 89
Jan Olbrycht



AM\940882PT.doc 13/33 PE514.646v01-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Para complementar o presente 
regulamento com determinados elementos 
não essenciais, deve ser conferido à 
Comissão o poder de adotar atos em
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no que respeita às regras 
pormenorizadas para os critérios de 
seleção e de gestão das ações inovadoras. 
Devem igualmente ser atribuídos poderes 
à Comissão para alterar o anexo do 
presente regulamento, por forma a 
introduzir ajustamentos, sempre que se 
justifique, no sentido de assegurar a 
avaliação efetiva dos progressos na 
execução do programa. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos. A 
Comissão, ao preparar e elaborar os atos 
delegados deve assegurar, em simultâneo, 
em tempo útil e de modo adequado, a 
transmissão dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 90
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Artigo 3.º

Âmbito de aplicação do apoio do FEDER Âmbito de aplicação
1. O FEDER apoia: 1. O FEDER apoia as seguintes atividades, 

a fim de contribuir para as prioridades de 
investimento previstas no artigo 5.º:

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

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

a-A) o investimento produtivo, 
independentemente da dimensão da 
empresa, que contribui para as 
prioridades de investimento estabelecidas 
no artigo 5.º, n.os 1 e 4, e, se envolver 
cooperação entre grandes empresas e 
PME, como estabelecido no artigo 5.º, 
n.º 2;

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

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

c) o investimento em infraestruturas sociais 
e educativas;

c) o investimento em infraestruturas 
económicas, sociais, de saúde, de 
investigação, de inovação e educativas;

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

d) o investimento no desenvolvimento do 
potencial endógeno, através do 
investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas de pequena escala; 
nomeadamente, infraestruturas culturais 
e de turismo sustentável em pequena 
escala, prestação de serviços a empresas, 
apoio aos organismos de investigação e 
inovação e investimento em tecnologia e 
investigação aplicada às empresas;

(i) o investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas de pequena escala;
(ii) o apoio e os serviços a empresas, em 
especial PME;
(iii) o apoio a organismos públicos de 
investigação e inovação e investimento em 
tecnologia e investigação aplicada em 
empresas;
(iv) a criação de redes, cooperação e 
intercâmbio de experiências entre regiões, 
cidades e intervenientes sociais, 
económicos e ambientais pertinentes.

e) a criação de redes, cooperação e 
intercâmbio de experiências entre as 
autoridades competentes regionais, locais, 
urbanas e outras autoridades públicas, 
parceiros económicos e sociais e 
organismos representativos da sociedade 



AM\940882PT.doc 15/33 PE514.646v01-00

PT

civil referidos no artigo 5.º do 
regulamento RDC, estudos, ações 
preparatórias e reforço da capacidade.

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

Or. en

Alteração 91
Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) o investimento produtivo, 
independentemente da dimensão da 
empresa, que contribui para as 
prioridades de investimento estabelecidas 
no artigo 5.º, n.os 1 e 4, e sempre que 
envolva cooperação entre grandes 
empresas e PME, como estabelecido no 
artigo 5.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 92
Michael Theurer

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

Texto da Comissão Alteração

d) o desenvolvimento do potencial d) o investimento no desenvolvimento do 
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endógeno, através do apoio prestado ao 
desenvolvimento regional e local, à
investigação e inovação. As referidas 
medidas incluirão:

potencial endógeno, através do 
investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas; nomeadamente, 
infraestruturas culturais e de turismo 
sustentável, prestação de serviços a 
empresas, apoio aos organismos de 
investigação e inovação e investigação 
aplicada às empresas;

Or. en

Alteração 93
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER não apoia: 2. O FEDER não apoia:
a) a desativação de centrais nucleares; a) a desativação e a construção de centrais 

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

b) o investimento que visa a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa de 
atividades abrangidas pelo anexo I da
Diretiva 2003/87/CE;

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

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

d) as empresas em dificuldade, na aceção 
das regras da União sobre os auxílios 
estatais.

d) as empresas em dificuldade, na aceção 
das regras da União sobre os auxílios 
estatais;
d-A) o investimento em infraestruturas 
aeroportuárias, exceto se relacionadas 
com a proteção ambiental ou 
acompanhadas por investimentos 
necessários para atenuar ou reduzir o seu 
impacto ambiental negativo.

Or. en
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Alteração 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) investimentos em infraestruturas 
aeroportuárias, salvo as que apresentem 
benefícios demonstráveis para o ambiente.

Or. en

Alteração 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) investimentos em infraestruturas 
aeroportuárias, salvo as que apresentem 
benefícios demonstráveis para o ambiente.

Or. en

Alteração 96
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º
Concentração temática Concentração temática

Os objetivos temáticos previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC] e as correspondentes 
prioridades de investimento estabelecidas 
no artigo 5.º do presente regulamento, para 

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

as quais o FEDER pode contribuir no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, concentram-
se do seguinte modo:

a) Em regiões mais desenvolvidas ou em 
transição:

a) Em regiões mais desenvolvidas:

(i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no 
artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] ;

(i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
a dois ou mais dos objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 2,
n.º 3 e n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC] ;

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

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

a-A) Em regiões em transição:
(i) pelo menos 60 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são 
atribuídos a dois ou mais dos objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, 
n.º  2, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [RDC] ;
(ii) pelo menos 15 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são 
atribuídos ao objetivo temático 
estabelecido no artigo 9.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2013 [RDC].

b) Nas regiões menos desenvolvidas: b) Nas regiões menos desenvolvidas:

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

(i) pelo menos 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
a dois ou mais dos objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 2,
n.º 3 e n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC];

(ii) pelo menos 6 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

(ii) pelo menos 12 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

Em derrogação da alínea a), subalínea i),
nas regiões cujo PIB per capita em 2007-

Em derrogação da alínea a), as regiões cujo 
PIB per capita em 2007-13 foi inferior a 
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13 foi inferior a 75 % da média do PIB da 
UE-25 no período de referência, mas que 
são elegíveis para a categoria em 
transição, ou em regiões mais 
desenvolvidas, na aceção do artigo 82.º, 
alíneas b) e c), do Regulamento (UE) n.º [ 
]/2012 [RDC], no período de 2014-2020, 
pelo menos 60 % do total dos recursos do 
FEDER a nível nacional devem ser 
atribuídos a cada um dos objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º, n.º 1, 
n.º 3 e n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

75 % da média do PIB da UE-25 no 
período de referência, e as regiões 
designadas com o estatuto de «em fase de 
saída progressiva» no período de 
2007-2013 mas que são elegíveis para a 
categoria de regiões mais desenvolvidas, 
na aceção do artigo 82.º, n.º 2, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
no período de 2014-2020, devem ser 
consideradas como regiões em transição 
para efeitos do presente artigo.

Em derrogação do disposto nas alíneas a) 
e a-A), todas as regiões do nível NUTS 2 
constituídas exclusivamente por 
Estados-Membros que sejam ilhas ou por 
ilhas situadas em Estados-Membros que 
recebam apoio do Fundo de Coesão, ou 
que constituam regiões ultraperiféricas, 
são consideradas como regiões menos 
desenvolvidas para efeitos do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 97
Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

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

(ii) pelo menos 22 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

Or. en
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Alteração 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

(ii) pelo menos 22 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Em regiões em transição:
(i) pelo menos 60 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são 
atribuídos a dois ou mais dos objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, 
n.º  2, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [RDC] ;
(ii) pelo menos 17 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são 
atribuídos ao objetivo temático 
estabelecido no artigo 9.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2013 [RDC].

Or. en

Alteração 100
Catherine Bearder
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Em regiões em transição:
(i) pelo menos 60 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são 
atribuídos a dois ou mais dos objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, 
n.º  2, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [RDC] ;
(ii) pelo menos 22 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são 
atribuídos ao objetivo temático 
estabelecido no artigo 9.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2013 [RDC].

Or. en

Alteração 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Em regiões em transição:
(i) pelo menos 60 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são 
atribuídos a dois ou mais dos objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, 
n.º  2, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [RDC] ;
(ii) pelo menos 20 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são 
atribuídos ao objetivo temático 
estabelecido no artigo 9.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2013 [RDC].

Or. en
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Alteração 102
Andrey Kovatchev

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

Texto da Comissão Alteração

(ii) pelo menos 6 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

(ii) pelo menos 10 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no 
artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 4°– n.º°2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto nas alíneas a) 
e a-A), todas as regiões dos níveis NUTS 2 
e NUTS 3 compostas apenas por ilhas ou 
que constituam regiões ultraperiféricas 
deverão ser consideradas como regiões 
menos desenvolvidas para efeitos do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

O Conselho planeia reduzir o nível de flexibilidade para as regiões insulares na utilização 
dos fundos comunitários, através da restrição da presente derrogação apenas às regiões 
insulares que pertençam a Estados-Membros elegíveis para o Fundo de Coesão. Esta 
situação excluiria as ilhas Baleares, a Córsega, a Sardenha e as ilhas do norte da Europa de 
um grau de flexibilidade necessário na utilização dos fundos comunitários.  Esta medida deve 
envolver todas as ilhas da UE, independentemente de o Estado-Membro ao qual pertencem 
ser ou não elegível para o Fundo de Coesão.
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Alteração 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto nas alíneas a) 
e a-A), todas as regiões do nível NUTS 2 
ou NUTS 3 compostas apenas por uma 
ilha ou por várias ilhas deverão ser 
consideradas como regiões menos 
desenvolvidas para efeitos do presente 
artigo.

Or. it

Alteração 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4°– n.º°2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto nas alíneas a) 
e a-A), todas as regiões do nível NUTS 2 
constituídas exclusivamente por ilhas 
situadas em Estados-Membros que 
recebam apoio do Fundo de Coesão, ou 
que constituam regiões ultraperiféricas, 
são consideradas como regiões menos 
desenvolvidas para efeitos do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 106
Francesca Barracciu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto na alínea a), 
todas as regiões do nível NUTS 2 
compostas apenas por uma ilha ou por 
várias ilhas deverão ser consideradas 
como regiões menos desenvolvidas para 
efeitos do presente artigo.

Or. it

Alteração 107
Andrey Kovatchev

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) A fim de maximizar o seu contributo 
para o objetivo de apoiar o crescimento 
propício ao emprego, as atividades de 
apoio ao turismo sustentável, à cultura e 
ao património natural devem fazer parte 
de uma estratégia territorial para todas as 
regiões, incluindo a conversão de regiões 
industriais em declínio. O apoio a tais 
atividades deverá também contribuir para 
reforçar a inovação e a utilização das 
TIC, as PME, o ambiente e a eficiência 
dos recursos ou a promoção da inclusão 
social. 

Or. en

Alteração 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 110
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 111
Jan Olbrycht
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Proteger o ambiente e a eficiência dos 
recursos:

6. Preservar e proteger o ambiente e a 
eficiência dos recursos mediante:

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

a) Investimento no setor dos resíduos para 
satisfazer os requisitos do acervo da União
em matéria de ambiente e para satisfazer 
as necessidades de investimento que 
excedam esses requisitos, identificadas 
pelos Estados-Membros;

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

b) Investimento no setor da água para 
satisfazer os requisitos do acervo da União
em matéria de ambiente e para satisfazer 
as necessidades de investimento que 
excedam esses requisitos, identificadas 
pelos Estados-Membros;

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural;

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

d) Promoção da biodiversidade, proteção 
dos solos e promoção de sistemas de 
serviços ecológicos, incluindo a rede 
NATURA 2000, e infraestruturas verdes;

d) Promoção e recuperação da 
biodiversidade, proteção dos solos e 
recuperação e promoção de sistemas de 
serviços ecológicos, incluindo a rede 
NATURA 2000, e infraestruturas verdes;

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

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, a revitalização das 
cidades, a regeneração e descontaminação
de instalações industriais abandonadas 
(incluindo áreas de reconversão), a 
redução da poluição do ar e a promoção de 
medidas de redução de ruído;
e-A) Promoção de tecnologias inovadoras 
para melhorar a proteção ambiental e a 
eficiência de recursos nos setores dos 
resíduos, da água, da proteção dos solos, 
bem como para reduzir a poluição do ar;
e-B) Apoio à transição industrial para 
uma economia baseada numa utilização 
eficiente dos recursos, promovendo o 
crescimento ecológico, a ecoinovação e a 
gestão dos indicadores de desempenho 
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ambiental nos setores público e privado.

Or. en

Alteração 112
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas, o 
apoio à gestão de áreas recreativas entre 
blocos de apartamentos, a reabilitação de 
infraestruturas destinadas a atividades 
culturais e a redução da poluição do ar.

Or. bg

Alteração 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Reforço da mobilidade regional e 
local, mediante o investimento na 
melhoria das infraestruturas rodoviárias 
existentes, no sentido de assegurar uma 
gestão eficaz e eficiente da segurança da 
rede;

Or. en

Alteração 114
Jan Olbrycht
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. Promoção do emprego sustentável e de 
qualidade e apoio à mobilidade do 
trabalhado mediante:

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

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

a-A) Apoio ao crescimento propício ao 
emprego através do desenvolvimento do 
potencial endógeno como parte integrante 
de uma estratégia territorial para áreas 
específicas, incluindo a conversão de 
regiões industriais em declínio e a maior 
acessibilidade e desenvolvimento de 
determinados recursos naturais e 
culturais;

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

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

c) investimento na infraestrutura dos 
serviços públicos de emprego.

c) Investimento na infraestrutura dos 
serviços de emprego.

Or. en

Alteração 115
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Promoção da integração social e 
combate à pobreza:

9. Promoção da integração social e 
combate à pobreza e à discriminação 
mediante:
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a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o 
desenvolvimento nacional, regional e local, 
para a redução das desigualdades de saúde 
e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária;

a) Investimento na saúde e nas 
infraestruturas sociais que contribuam para 
o desenvolvimento nacional, regional e 
local, para a redução das desigualdades de 
saúde, para a promoção da inclusão social 
através de melhor acesso aos serviços 
sociais, culturais e de recreio e para a 
transição dos serviços institucionais para os 
serviços de base comunitária;

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

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

c) Apoio para empresas sociais. c) Apoio para empresas sociais;
c-A) Investimentos realizados no contexto 
de estratégias de desenvolvimento local 
orientadas pela comunidade.

Or. en

Alteração 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
desportivas, culturais e sociais que 
contribuam para o desenvolvimento 
nacional, regional e local, para a redução 
das desigualdades de saúde e de estatuto 
social, para a promoção da inclusão 
social através de melhor acesso aos 
serviços sociais, culturais e de recreio e 
para a transição dos serviços institucionais 
para os serviços de base comunitária;

Or. en

Alteração 117
Jan Olbrycht
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 118
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 119
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

urbano sustentável no âmbito dos 
programas operacionais, através de ações 
integradas em estratégias para enfrentar os 
desafios económicos, ambientais, 
climáticos, em matéria de recursos 
hídricos e sociais que afetam as zonas 
urbanas.

Or. en

Alteração 120
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Artigo 8.º
Ações inovadoras no domínio do 

desenvolvimento urbano sustentável
Ações inovadoras no domínio do 

desenvolvimento urbano sustentável

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

1. Por iniciativa da Comissão, o FEDER 
pode apoiar ações inovadoras no domínio 
do desenvolvimento urbano sustentável, 
nos termos do artigo 84.º, n.º 7 do 
Regulamento (UE) n.º […]/2013 [RDC]. 
Incluem-se estudos e projetos -piloto para 
identificar ou testar novas soluções para 
problemas de desenvolvimento urbano 
sustentável relevantes ao nível da União. A 
Comissão incentivará o envolvimento dos 
parceiros interessados das categorias 
referidas no artigo 5.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2013 [RDC] 
na preparação e execução das ações 
inovadoras.

2. Em derrogação do artigo 4.º, as ações 
inovadoras podem apoiar todas as 
atividades necessárias para alcançar os 
objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC] e que correspondam a 
prioridades de investimento.

2. Em derrogação do artigo 4.º do presente 
regulamento, as ações inovadoras podem 
apoiar todas as atividades necessárias para 
alcançar os objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC] e 
que correspondam a prioridades de 
investimento.
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3. A Comissão adota atos delegados em 
conformidade com o artigo 13.º relativo 
aos procedimentos de seleção e execução
das ações inovadoras.

3. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 13.º, que estabelecem regras 
pormenorizadas relativas aos princípios
de seleção e gestão das ações inovadoras a 
serem apoiadas.

Or. en

Alteração 121
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A parte do FEDER da dotação 
especial para a região ultraperiférica de 
Maiote não estará sujeita ao artigo 4.º do 
presente regulamento, e, pelo menos, 
50 % devem ser atribuídos aos objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, 
n.os 1, 2, 3, 4 e 6, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [RDC].

Or. en

Alteração 122
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 9.º, n.º 3, é conferido à 
Comissão por um período de três anos, a 
partir de 1 de janeiro de 2014, e a 
Comissão deve elaborar um relatório 
sobre a delegação de poderes num prazo 
de nove meses antes do final desse período 
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de três anos.

Or. bg

Justificação

É conveniente a fixação de um prazo para a delegação de poderes e a obrigação da 
Comissão de elaborar um relatório sobre a gestão dos poderes que lhe foram delegados, com 
vista à realização de avaliações regulares deste processo.


