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Alteração 1
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Considerando 5-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-J) A fim de aumentar a flexibilidade e 
reduzir os encargos administrativos 
permitindo a implementação conjunta, o 
FEDER e as prioridades de investimento 
do Fundo de Coesão devem ser alinhados 
tendo em conta os objetivos temáticos 
correspondentes.

Or. en

Alteração 2
Jan Olbrycht
Alteração de compromisso que substitui as alterações 36, 54, 55, 56, 57, 121

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação específica adicional para as 
regiões ultraperiféricas é utilizada a fim de 
compensar os custos adicionais 
relacionados com as desvantagens
referidas no artigo 349.º do Tratado, 
incorridos nas regiões ultraperiféricas para 
apoiar:

1. A dotação específica adicional para as 
regiões ultraperiféricas não está sujeita ao 
artigo 4.º e é utilizada a fim de compensar 
os custos adicionais relacionados com as 
características e os condicionalismos 
referidos no artigo 349.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 
incorridos nas regiões ultraperiféricas para 
apoiar:

(a) Os objetivos temáticos previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC];

(a) Os objetivos temáticos previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC];

(b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de 
serviços de transporte;

(b) Os serviços de transporte de 
mercadorias e o auxílio ao arranque de 
serviços de transporte;
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(c) As operações relacionadas com as 
limitações da capacidade de 
armazenamento, o sobredimensionamento 
e a manutenção dos instrumentos de 
produção e a carência de capital humano 
no mercado de trabalho local.

(c) As operações relacionadas com as 
limitações da capacidade de 
armazenamento, o sobredimensionamento 
e a manutenção dos instrumentos de 
produção e a carência de capital humano 
no mercado de trabalho local.

Pelo menos 50 % da dotação específica 
adicional será atribuída a ações que 
contribuam para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas, com especial atenção 
para os objetivos temáticos estabelecidos 
no artigo 9.º, n.º 1, n.º 2 e n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].
2. Além disso, a dotação específica 
adicional pode ser utilizada a fim de 
contribuir para o financiamento das ajudas 
ao funcionamento e das despesas 
relacionadas com obrigações e contratos de 
serviço público nas regiões ultraperiféricas.

2. Além disso, a dotação específica 
adicional pode ser utilizada a fim de 
contribuir para o financiamento das ajudas 
ao funcionamento e das despesas 
relacionadas com obrigações e contratos de 
serviço público nas regiões ultraperiféricas.

3. O montante a que é aplicável a taxa de 
cofinanciamento é proporcional aos custos 
adicionais mencionados no n.º 1, incorridos 
pelo beneficiário, no caso das ajudas ao 
funcionamento e das despesas relacionadas 
com obrigações e contratos de serviço 
público, e pode abranger a totalidade dos 
custos elegíveis no caso das despesas de 
investimento.

3. O montante a que é aplicável a taxa de 
cofinanciamento é proporcional aos custos 
adicionais mencionados no n.º 1, incorridos 
pelo beneficiário, no caso das ajudas ao 
funcionamento e das despesas relacionadas 
com obrigações e contratos de serviço 
público, e pode abranger a totalidade dos 
custos elegíveis no caso das despesas de 
investimento. 

4. O financiamento ao abrigo do presente 
artigo não é utilizado para apoiar:

4. O financiamento ao abrigo do presente 
artigo não é utilizado para apoiar:

(a) Operações que envolvam produtos 
abrangidos pelo anexo I do Tratado;

(a) Operações que envolvam produtos 
abrangidos pelo anexo I do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia;

(b) Auxílios ao transporte de pessoas 
autorizados nos termos do artigo 107.º, 
n.º 2, alínea a), do Tratado;

(b) os auxílios ao transporte de pessoas 
autorizados nos termos do artigo 107.º, 
n.º 2, alínea a), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia;

(c) Isenções fiscais e isenção de encargos 
sociais.

(c) Isenções fiscais e isenção de encargos 
sociais.

4-A. Em derrogação ao artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas a), a-A) e b), o FEDER pode 
apoiar os investimentos produtivos em 
empresas das regiões ultraperiféricas, 
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independentemente da sua dimensão.
4-B. A parte do FEDER da atribuição 
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 […]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 3
Jan Olbrycht
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 70

Proposta de regulamento
Anexo – Investigação & Inovação

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
Investigação & Inovação

Pessoas Número de 
pessoal/investigadores de 
I&D a trabalhar em 
infraestruturas de 
investigação novas ou 
recentemente equipadas

Empresas Número de empresas em 
cooperação com 
instituições de 
investigação apoiadas

Equivalentes 
tempo inteiro

Número de postos para 
pessoal/investigadores de 
I&D criados em 
instituições apoiadas 

EUR Investimento privado 
paralelo ao apoio público 
prestado à inovação ou a 
projetos de I&D

Empresas Número de empresas que 
introduziram novos 
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produtos ou produtos 
significativamente 
melhorados no mercado,
graças ao apoio à 
inovação ou a projetos de 
I&D

Empresas Número de empresas que 
introduziram novos 
produtos ou produtos 
significativamente 
melhorados na empresa, 
graças ao apoio à 
inovação ou a projetos de 
I&D

Alteração

UNIDADE NOME

Investigação & Inovação

Suprimido
Suprimido
Equivalentes 
tempo inteiro

Número de novos 
investigadores em 
instituições apoiadas

Equivalentes 
tempo inteiro

Número de investigadores 
a trabalhar em 
infraestruturas de 
investigação melhoradas

Empresas Número de empresas em 
cooperação com 
instituições de 
investigação 

EUR Investimento privado 
paralelo ao apoio público 
prestado à inovação ou a 
projetos de I&D

Empresas Número de empresas 
apoiadas para 
introduzirem produtos 
novos no mercado

Empresas Número de empresas 
apoiadas para 
introduzirem produtos 
novos na empresa
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Or. en

Alteração 4
Jan Olbrycht
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 71

Proposta de regulamento
Anexo – Energia e alterações climáticas

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Energia e alterações climáticas
Energias renováveis MW Capacidade suplementar de 

produção de energia 
renovável

Eficiência energética Agregado 
familiar

Número de agregados 
familiares com consumo de 
energia melhorado

kWh/ano Redução do consumo de 
energia primária em 
edifícios públicos

Utilizadores Número adicional de 
utilizadores de energia 
ligados a redes inteligentes

Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

Toneladas de 
equivalente 
CO2

Diminuição estimada dos 
gases com efeito de estufa 
em equivalentes de CO2

Alteração

UNIDADE NOME

Energia e alterações climáticas
Energias renováveis MW Capacidade suplementar de 

produção de energia 
renovável

Eficiência energética Agregado 
familiar

Número de agregados
familiares com consumo de 
energia melhorado

kWh/ano Redução do consumo 
anual de energia primária 
em edifícios públicos
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Utilizadores Número adicional de 
utilizadores de energia 
ligados a redes inteligentes

Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

Toneladas de 
equivalente 
CO2

Diminuição anual estimada 
dos gases com efeito de 
estufa  

Or. en

Alteração 5
Jan Olbrycht
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo – Infraestruturas sociais

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Infraestruturas sociais
Acolhimento de crianças e educação Pessoas Capacidade de acolhimento 

de crianças ou das 
infraestruturas de ensino

Saúde Pessoas Capacidade dos serviços de 
saúde apoiados

Habitação Agregados Número de agregados que 
beneficiam de condições 
de habitação melhoradas

Património cultural Visitantes Número de visitantes em 
atrações beneficiárias de 
apoio

Alteração

UNIDADE NOME

Infraestruturas sociais
Acolhimento de crianças e educação Pessoas Capacidade de acolhimento 

de crianças ou 
infraestruturas de educação

Saúde Pessoas População abrangida por
serviços de saúde 
melhorados
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Suprimido
Suprimido

Or. en

Alteração 6
Jan Olbrycht
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo – Desenvolvimento urbano

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Desenvolvimento urbano
Pessoas População que habita em 

áreas com estratégias 
integradas de 
desenvolvimento urbano

Metros 
quadrados

Novos espaços abertos em 
áreas urbanas

Metros 
quadrados

Novos edifícios públicos ou 
comerciais em áreas 
urbanas

Metros 
quadrados

Novas habitações em áreas 
urbanas

Alteração

UNIDADE NOME

Indicadores específicos de
desenvolvimento urbano

Pessoas População que habita em 
áreas com estratégias 
integradas de 
desenvolvimento urbano

Metros 
quadrados

Espaços abertos criados ou 
reabilitados em áreas 
urbanas

Metros 
quadrados

Edifícios públicos ou 
comerciais construídos ou 
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renovados em áreas 
urbanas

Unidades de 
habitação

Habitações reabilitadas em 
zonas urbanas

Or. en


