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Alteração 1
Victor Boştinaru
Alteração de compromisso que substitui a alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Convém relembrar que, quando 
medidas baseadas no artigo 192.º, n.º 1, 
do Tratado implicam custos considerados 
desproporcionados para as autoridades 
públicas de um Estado-Membro e o 
Fundo de Coesão presta apoio financeiro, 
em conformidade com o artigo 192.º, 
n.º 5, o princípio do poluidor pagador é, 
todavia, aplicável.

Or. en

Alteração 2
Victor Boştinaru
Alteração de compromisso que substitui a alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para responder às necessidades 
específicas do Fundo de Coesão, e em 
consonância com a estratégia «Europa 
2020», segundo a qual a política de coesão 
deve apoiar a necessidade de se alcançar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, é necessário definir prioridades 
de investimento no âmbito dos objetivos 
temáticos estabelecidos no Regulamento 
(UE) n.º […]/2012.

(6) Para responder às necessidades 
específicas do Fundo de Coesão, e em 
consonância com a estratégia «Europa 
2020», segundo a qual a política de coesão 
deve apoiar a necessidade de se alcançar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, é necessário definir prioridades 
de investimento no âmbito dos objetivos 
temáticos estabelecidos no Regulamento 
(UE) n.º […]/2013. Estas prioridades de 
investimento devem estabelecer objetivos 
pormenorizados que não se excluam 
mutuamente, para os quais o Fundo de 
Coesão deve contribuir. Estas prioridades 
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de investimento devem constituir a base 
para a definição de objetivos específicos 
no âmbito dos programas operacionais, 
que tenham em conta as necessidades e as 
características das zonas abrangidas pelo 
programa. A fim de aumentar a 
flexibilidade e reduzir os encargos 
administrativos permitindo a 
implementação conjunta, o FEDER e as 
prioridades de investimento e do Fundo 
de Coesão devem ser alinhados tendo em 
conta os objetivos temáticos relevantes.

Or. en

Alteração 3
Victor Boştinaru
Alteração de compromisso que substitui a alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Proteção do ambiente e promoção da 
eficiência dos recursos através da:

(c) Preservação e proteção do ambiente e 
promoção da eficiência dos recursos 
através da:

Or. en

Alteração 4
Victor Boştinaru
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) Melhorar a capacidade institucional e a 
eficácia da administração pública, por 
intermédio do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações e dos serviços públicos 

(e) Melhorar a capacidade institucional das 
autoridades públicas e partes interessadas 
e a eficácia da administração pública, por 
intermédio do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
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implicados na execução do Fundo de 
Coesão.

administrações e dos serviços públicos 
implicados na execução do Fundo de 
Coesão.

Or. en

Alteração 5
Victor Boştinaru
Alteração de compromisso 

Proposta de regulamento
Anexo – título 2 – subtítulo 2 – linha 2

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
kWh/ano Decréscimo do consumo de 

energia primária nos 
edifícios públicos

Alteração

UNIDADE NOME

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

Or. en

Alteração 6
Victor Boştinaru
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo – título 2 – subtítulo 3

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
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
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Alteração

UNIDADE NOME

Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

Toneladas de 
equivalente 
CO2

Diminuição anual estimada 
dos gases com efeito de 
estufa

Or. en


