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Alteração 1
Riikka Pakarinen
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do 
desenvolvimento territorial das zonas 
urbanas, rurais, costeiras e das zonas com 
características territoriais específicas, 
nomeadamente, as medidas de execução 
previstas nos artigos 28.º e 29.º do 
Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

Suprimido

Or. en

Alteração 2
Riikka Pakarinen
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Medidas que garantam a efetiva 
execução dos financiamentos, incluindo:

Suprimido

Or. en

Alteração 3
Riikka Pakarinen
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) Um quadro de desempenho, em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

Suprimido

Or. en

Alteração 4 
Riikka Pakarinen
em nome do Grupo ALDE
Alteração de compromisso que substitui a alteração 101

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 
equipadas de novo

Empresas Número de empresas que 
cooperam com 
instituições de 
investigação apoiadas

Equivalente 
tempo inteiro

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

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

Empresas Número de empresas que 
introduziram produtos 
novos ou 
significativamente 
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melhorados, novos no 
mercado, resultantes de 
projetos de inovação ou 
de I&D apoiados

Empresas Número de empresas que 
introduziram produtos 
novos ou 
significativamente 
melhorados, novos na 
empresa, resultantes de 
projetos de inovação ou 
de I&D apoiados

Alteração

UNIDADE NOME

Investigação & Inovação

Suprimido
Suprimido
Equivalente 
tempo inteiro

Número de novos 
investigadores em
instituições apoiadas

Equivalente 
tempo inteiro

Número de investigadores 
a trabalhar em 
infraestruturas de 
investigação melhoradas

Empresas Número de empresas que 
cooperam com 
instituições de 
investigação

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

Empresas Número de empresas 
apoiadas a introduzir
produtos novos no 
mercado

Empresas Número de empresas 
apoiadas a introduzir 
produtos novos na 
empresa
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Or. en

Alteração 5
Riikka Pakarinen
em nome do Grupo ALDE
Alteração de compromisso que substitui a alteração 102

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 agregados 
familiares

Número de agregados 
familiares com consumo de 
energia melhorado

kWh/ano Decréscimo do consumo de 
energia primária nos 
edifícios públicos

utilizadores Número adicional de 
utilizadores de energia 
conectados a redes 
inteligentes

Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

Toneladas de 
CO2 
equivalente

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 agregados 
familiares

Número de agregados 
familiares com consumo de 
energia melhorado
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kWh/ano Decréscimo do consumo de 
energia primária anual nos 
edifícios públicos

utilizadores Número adicional de 
utilizadores de energia 
conectados a redes 
inteligentes

Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

Toneladas de 
CO2 
equivalente

Diminuição anual estimada 
dos gases com efeito de 
estufa 

Or. en

Alteração 6
Riikka Pakarinen
em nome do Grupo ALDE
Alteração de compromisso que substitui a alteração 103

Proposta de regulamento
Anexo – Infraestruturas sociais

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
Infraestruturas sociais

Acolhimento de crianças & educação pessoas Capacidade de acolhimento 
de crianças ou 
infraestruturas de educação

Saúde pessoas Capacidade dos serviços de 
saúde apoiados

Alojamento agregados 
familiares

Número de agregados 
familiares beneficiários de 
condições de alojamento 
melhoradas

Turismo visitas Número de visitas a 
atrações apoiadas 

Património cultural visitas Número de visitas a sítios 
beneficiários de apoio

Alteração
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UNIDADE NOME
Infraestruturas sociais

Acolhimento de crianças & educação pessoas Capacidade de acolhimento 
de crianças ou 
infraestruturas de educação

Saúde pessoas População abrangida por
serviços de saúde 
melhorados

Suprimido
Suprimido
Suprimido

Or. en

Alteração 7
Riikka Pakarinen
em nome do Grupo ALDE
Alteração de compromisso que substitui a alteração 103

Proposta de regulamento
Anexo – Desenvolvimento urbano

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Desenvolvimento urbano
Pessoas População de zonas com 

estratégias de 
desenvolvimento urbano 
integrado

Metros 
quadrados

Novos espaços abertos em 
zonas urbanas

Metros 
quadrados

Novos edifícios públicos ou 
comerciais nas zonas 
urbanas

Metros 
quadrados

Novas habitações em zonas 
urbanas

Alteração

UNIDADE NOME
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Indicadores específicos de
desenvolvimento urbano

Pessoas População de zonas com 
estratégias de 
desenvolvimento urbano 
integrado

Metros 
quadrados

Espaços abertos criados ou 
reabilitados em zonas 
urbanas

Metros 
quadrados

Edifícios públicos ou 
comerciais criados ou 
renovados nas zonas 
urbanas

Habitações Habitações reabilitadas em 
zonas urbanas

Or. en


