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Alteração 54
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 174.º do Tratado determina 
que a União desenvolverá e prosseguirá a 
sua ação no sentido de reforçar a sua 
coesão económica, social e territorial. O 
Fundo de Coesão deve, pois, contribuir 
financeiramente para os projetos 
relacionados com o ambiente e as redes 
transeuropeias de transportes, no domínio 
das infraestruturas de transportes.

(1) O artigo 174.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) determina que a União 
desenvolverá e prosseguirá a sua ação no 
sentido de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial. O Fundo de 
Coesão instituído pelo presente 
regulamento deve, pois, contribuir 
financeiramente para os projetos 
relacionados com o ambiente e as redes 
transeuropeias de transportes, no domínio 
das infraestruturas de transportes.

Or. en

Alteração 55
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No sentido de acelerar o 
desenvolvimento das infraestruturas dos 
transportes em toda a União, o Fundo de 
Coesão deve apoiar projetos de 
infraestrutura dos transportes de valor 
acrescentado a nível europeu previstos 
pelo Regulamento (UE) n.º […]/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
[…] que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa (a seguir designado 
«Regulamento CEF»), de um montante 
total de XXX EUR. O apoio financeiro a 
afetar do Fundo de Coesão deve seguir as 
regras estabelecidas no artigo 84.º, n.º 4 
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do Regulamento (UE) n.º […]/2013 
[Regulamento Disposições Comuns -
RDC]. Em conformidade com o 
Regulamento CEF, só deve ser 
disponibilizado apoio proveniente do 
Fundo de Coesão aos Estados-Membros
elegíveis para financiamento, à taxa de 
cofinanciamento aplicável a este fundo.

Or. en

Alteração 56
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os investimentos que visem a 
redução das emissões dos 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, não devem ser 
elegíveis para apoio do Fundo de Coesão, 
uma vez que já beneficiam 
financeiramente da aplicação da referida 
diretiva. Esta exclusão não deverá 
restringir a possibilidade de utilizar o 
Fundo de Coesão para apoiar atividades 
não enumeradas no Anexo I da Diretiva 
2003/87/CE mesmo que sejam 
implementadas pelos mesmos operadores 
económicos, tais como investimentos em 
projetos que promovem a eficiência 
energética, como a cogeração de calor e 
eletricidade e nas redes urbanas de 
aquecimento, sistemas inteligentes de 
distribuição de energia, sistemas de 
armazenagem e transmissão, medidas que 
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visam a redução da poluição do ar etc., 
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 Diretiva 
2003/87/CE.

Or. en

Alteração 57
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Antes de os Estados-Membros
elaborarem os seus programas 
operacionais, deve ainda ser estabelecido 
um conjunto comum de indicadores para 
avaliar a evolução da execução dos 
programas. Estes indicadores devem ser 
complementados por indicadores 
específicos dos programas.

(7) Deve ainda ser estabelecido no 
presente regulamento um conjunto comum 
de indicadores de realizações para avaliar a 
evolução agregada a nível da União da 
execução dos programas. Esses 
indicadores devem corresponder às 
prioridades de investimento e ao tipo de 
ações que beneficiam de apoio nos termos 
do presente regulamento e das disposições 
pertinentes do Regulamento (UE) 
n.º [...]/2013 [RDC]. Esses indicadores 
devem ser complementados por 
indicadores de resultados específicos dos 
programas e, se necessário, por 
indicadores de realizações específicos dos 
programas.

Or. en

Alteração 58
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente estabelece as funções do Fundo 
de Coesão e o âmbito de aplicação do 
apoio por ele prestado, em matéria do 
objetivo em matéria de Investimento no 
Crescimento e no Emprego a que se refere 
o artigo 81.º do Regulamento (UE) n.º [ 
]/2012 [RDC].

1. É instituído um Fundo de Coesão para 
reforçar a coesão económica, social e 
territorial da União com o intuito de 
promover o desenvolvimento sustentável.
O presente estabelece as funções do Fundo 
de Coesão e o âmbito de aplicação do 
apoio por ele prestado, em matéria do 
objetivo em matéria de Investimento no 
Crescimento e no Emprego a que se refere 
o artigo 81.º do Regulamento (UE) n.º [ 
]/2013 [RDC].

Or. en

Alteração 59
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Fundo de Coesão deve reger-se 
pelo Regulamento (UE) n.º […]/2013 
[RDC] e pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 60
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Apoio do Fundo de Coesão aos projetos 

de infraestruturas dos transportes no 
âmbito do mecanismo «Interligar a 
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Europa»
O Fundo de Coesão deve apoiar projetos 
de infraestruturas dos transportes de valor 
acrescentado a nível europeu previstos 
pelo Regulamento (UE) n.º […]/2013 [que 
estabelece o Mecanismo «Interligar a 
Europa»] num montante total de XXX 
EUR, nos termos do artigo 84.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2013 [RDC].

Or. en

Alteração 61
Victor Boştinaru

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) o investimento em infraestruturas 
aeroportuárias a menos que relacionadas 
com a proteção ambiental ou 
acompanhadas por investimentos 
necessários para atenuar ou reduzir o seu 
impacto ambiental negativo.

Or. en

Alteração 62
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], o 
Fundo de Coesão apoia as seguintes 
prioridades de investimento no âmbito dos 
objetivos temáticos enunciados no artigo 
9.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 

Em conformidade com o artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2013 [RDC], o 
Fundo de Coesão apoia as seguintes 
prioridades de investimento no âmbito dos 
objetivos temáticos enunciados no artigo 
9.º do Regulamento (UE) n.º […]/2013
[RDC] de acordo com as necessidades e as 
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[RDC]: potencialidades descritas no acordo de 
parceria a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 1, alínea a), subalínea i), do mesmo 
regulamento:

Or. en

Alteração 63
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) à promoção da eficiência energética e 
da utilização das energias renováveis nas 
pequenas e médias empresas;

(ii) à promoção da eficiência energética e 
da utilização das energias renováveis nas 
empresas;

Or. en

Alteração 64
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) à promoção da eficiência energética e 
da utilização das energias renováveis nas 
pequenas e médias empresas;

(ii) à promoção da eficiência energética e 
da utilização das energias renováveis nas 
microempresas e nas pequenas e médias
empresas;

Or. bg

Justificação

A promoção da eficiência energética e da utilização de renováveis não deve ser direcionada 
unicamente às pequenas e médias empresas, mas deve ser igualmente alargada às 
microempresas. Atendendo ao clima financeiro ideal, as microempresas têm o potencial para 
crescer e, desta forma, criam novas oportunidades de emprego que, por sua vez, têm um 
efeito positivo nas regiões menos desenvolvidas.


