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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
Fundo de Coesão e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1084/2006 do Conselho
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0612/2),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 177.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0325/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 25 de abril 
de 20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 3 de maio de 20122,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, e da Comissão dos 
Transportes e do Turismo (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Fundo de Coesão deve apoiar os 
projetos de infraestruturas de transportes 
previstos pelo Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], que estabelece a 
Facilidade "Interligar a Europa"1, com 
um montante total de XX EUR a utilizar 
pelos Estados-Membros elegíveis para 
financiamento do Fundo de Coesão e com 
as taxas de cofinanciamento aplicáveis a
este último. O processo de seleção do 
projeto deve ser levado a cabo de acordo 
com os objetivos e os critérios 
estabelecidos no artigo [11.º] do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [que 
estabelece a Facilidade "Interligar a 
Europa"]; contudo, até 31 de dezembro de 
2016, a seleção de projetos elegíveis para 
financiamento deve realizar-se 
respeitando as dotações nacionais 
transferidas do Fundo de Coesão para a 
Facilidade "Interligar a Europa".
_____________
1 JO L ...

Or. en

Justificação

A ideia de transferir fundos do Fundo de Coesão para a Facilidade "Interligar a Europa" tem 
de ser especificada no âmbito do presente regulamento, dado afetar as dotações nacionais do 
Fundo de Coesão. É necessário um período de 3 anos, durante o qual as dotações nacionais 
estão garantidas, no sentido de assegurar que todos os Estados-Membros conseguem 
preparar uma carteira de projetos com recurso aos instrumentos de assistência 
disponibilizados pela Comissão. Findo este período, são aplicáveis as regras normais 
previstas pelo Regulamento relativo à Facilidade "Interligar a Europa".
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O artigo 192.º, n.º 5, do Tratado 
prevê uma derrogação ao princípio geral 
contido no artigo 191.º, n.º 2, do Tratado. 
Deve, por isso, assegurar-se, tanto quanto 
possível, que os danos sejam evitados e 
que os poluidores paguem.

Or. en

Justificação

O apoio do Fundo de Coesão deve ser totalmente dedicado à concretização dos seus 
objetivos principais. Por isso, devem ser evitados danos, antes de mais, através da aplicação 
rigorosa de toda a legislação relevante em vigor. No caso de não ser possível evitar danos, a 
regra deve ser a aplicação do "princípio do poluidor-pagador", devendo a utilização do 
Fundo de Coesão, como prevista pelo Tratado, representar apenas um extrema ratio.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A União Europeia e a maioria dos 
Estados-Membros são Partes na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
direitos das pessoas com deficiência, 
estando os restantes Estados-Membros em 
vias de a ratificar. É importante que, 
aquando da execução dos projetos em 
causa, a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, mencionada no artigo 9.º da 
Convenção, seja tida em conta nas 
especificações desses projetos.

Or. en
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Justificação

Depois da ratificação pela União Europeia da Convenção das Nações Unidas sobre os 
direitos das pessoas com deficiência, os projetos que recebem apoio financeiro da UE devem 
assegurar a acessibilidade a pessoas com deficiência ainda mais do que antes.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Convém estabelecer disposições 
específicas relativas ao tipo de atividades 
que podem ser apoiadas pelo Fundo de 
Coesão no âmbito dos objetivos temáticos 
definidos no Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC]. Ao mesmo tempo, as 
despesas fora do âmbito de aplicação do 
Fundo de Coesão devem ser definidas e 
clarificadas, incluindo no que toca ao 
investimento que visa a redução das 
emissões de gases com efeitos de estufa a 
partir de atividades abrangidas pelo 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

Justificação

A cogeração de elevada eficiência e o aquecimento e arrefecimento urbanos podem ser uma 
ferramenta importante para melhorar o desempenho no sentido da concretização dos 
objetivos da Europa 2020 e reduzir as despesas dos cidadãos com a energia. A exclusão de 
apoio prevista pela proposta deve implicar apenas a atividade de combustão dessas 
instalações e, assim, a fonte de emissões de gases com efeito de estufa, deixando a 
possibilidade de apoio ao abrigo do Fundo de Coesão a favor dos restantes elementos e da 
rede de distribuição.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Projetos de infraestruturas de 
transportes previstos pelo Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [que estabelece a 
Facilidade «Interligar a Europa»] num 
montante total de XX EUR, de acordo 
com os critérios nele estabelecidos. Até 31 
de dezembro de 2016, a seleção de 
projetos elegíveis para financiamento 
deve realizar-se respeitando as dotações 
nacionais ao abrigo do Fundo de Coesão;

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração n.º 1.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) investimento que visa a redução das 
emissões dos gases com efeito de estufa a 
partir de atividades abrangidas pelo anexo 
I da Diretiva 2003/87/CE. As atividades 
levadas a cabo como projetos-piloto ou 
que efetuem uma utilização total de 
energias renováveis não serão abrangidas 
por esta exclusão;

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração n.º 4.
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Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

c) a habitação. c) a habitação exceto se estiver 
relacionada com a promoção da eficiência 
energética e da utilização de energias 
renováveis.

Or. en

Justificação

O apoio da eficiência energética e da utilização de energias renováveis no setor da habitação 
constitui a forma mais eficaz em termos de custos para concretizar os objetivos da Europa 
2020, em particular no que respeita à eficiência energética. Isto será também uma ajuda 
inestimável para a redução das despesas domésticas com a energia.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) ao apoio em prol da eficiência 
energética e da utilização de energias 
renováveis nas infraestruturas públicas;

(iii) ao apoio em prol da eficiência 
energética e da utilização de energias 
renováveis nas infraestruturas públicas e 
no setor da habitação;

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração n.º 7.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(v-A) ao apoio da rede de distribuição de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbanos;

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração n.º 4.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) proteção e reposição da 
biodiversidade, incluindo através de 
infraestruturas verdes;

(iii) proteção e reposição da 
biodiversidade, incluindo através de 
infraestruturas verdes e da rede Natura
2000;

Or. en

Justificação

A Natura 2000 é a ferramenta prioritária para proteger e repor a biodiversidade, tal como 
afirmado na prioridade de investimento. Existe um grande potencial a nível de programas de
reposição em larga escala dos locais Natura 2000 com apoio do Fundo de Coesão.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) melhoria do ambiente urbano, 
incluindo a recuperação de zonas 
industriais abandonadas e a redução da 

(iv) melhoria do ambiente urbano e rural, 
incluindo a recuperação de zonas 
industriais abandonadas e a redução da 
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poluição do ar. poluição do ar;

Or. en

Justificação

As áreas rurais não devem ser excluídas do apoio do Fundo de Coesão.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ao desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e de baixo teor de 
carbono, incluindo a promoção da 
mobilidade urbana sustentável;

(ii) ao desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e de baixo teor de 
carbono, incluindo a promoção da 
mobilidade pública sustentável e acessível;

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração n.º 3.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) ao desenvolvimento generalizado de 
sistemas ferroviários interoperáveis e de 
alta qualidade.

(iii) ao desenvolvimento generalizado de 
sistemas ferroviários acessíveis, 
interoperáveis e de alta qualidade.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração n.º 3.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão sobre o Fundo de Coesão
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No contexto do pacote legislativo para a política de coesão, tal como proposto pela Comissão, 
o Fundo de Coesão faz parte dos novos fundos do Quadro Estratégico Comum, que irão cobrir 
os Fundos Estruturais, o Fundo de Coesão, bem como o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas. Todos 
estes fundos estarão sujeitos a disposições comuns em várias áreas de programação e gestão 
financeira. Além disso, e tal como no atual período de programação, o Fundo de Coesão, o 
FEDER e o FSE continuarão a estar sujeitos a outro conjunto de regras específicas comuns 
em matéria de programação, gestão e monitorização. 

Apesar de a Comissão propor um novo quadro para os fundos, o âmbito e os objetivos 
específicos para o Fundo de Coesão não sofrem alterações drásticas em comparação com o 
atual período de programação1.

Na sua proposta de regulamento que estabelece as disposições comuns para todos os fundos 
que irão substituir o atual Regulamento Geral (o "RDC"), a Comissão defende uma estrutura 
diferente de missões e objetivos para os fundos, afetando-os ao objetivo de investimento para 
o crescimento e o emprego, a fim de contribuir para a estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. O Fundo de Coesão contribuirá para este 
objetivo e para esta missão ao apoiar os Estados-Membros com um rendimento nacional bruto 
(RNB) por habitante inferior a 90 % da média da UE-27. Contudo, o âmbito de ação do Fundo 
de Coesão continuará a ser orientado para o fornecimento de apoio financeiro a projetos na 
área do ambiente e a redes transeuropeias no domínio das infraestruturas de transportes 
assegurando, ao mesmo tempo, um equilíbrio adequado, e de acordo com as necessidades de 
investimento e infraestruturas específicas de cada Estado-Membro (artigo 2.º da proposta de 
regulamento relativo ao Fundo de Coesão).

No entanto, o âmbito do apoio é ligeiramente modificado, dado que o artigo 2.º, n.º 2, da 
proposta de regulamento relativo ao Fundo de Coesão altera os casos de exclusão do apoio ao 
acrescentar a redução das emissões de gases com efeitos de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE. As referências a juros de dívidas, a aquisição de terra por um 
montante superior a 10 % da despesa total elegível para a operação em questão e o imposto 
sobre o valor acrescentado recuperável, atualmente previstos no artigo 3.º, alíneas a), b) e e), 
do Regulamento Geral, estão agora incluídos no artigo 59.º, n.º 3, do RDC, que corresponde a 
uma disposição comum aplicável a todos os fundos do QEC.

Uma das novas características comparativamente ao atual regulamento encontra-se no artigo 
3.º da Proposta de regulamento relativo ao Fundo de Coesão, que, de acordo com o princípio 
da concentração temática, tal como previsto no artigo 16.º do RDC, prevê que o apoio do 
Fundo de Coesão esteja sujeito a uma lista de prioridades de investimento dentro do âmbito 
acima definido e relacionada com os objetivos temáticos, tal como previsto no artigo 9.º do 
RDC e, em particular:

                                               
1 Vale a pena salientar que a proposta da Comissão que estabelece o Quadro Financeiro Plurianual para os anos 
2014-2020 afeta uma quantia de 68,7 mil milhões de euros ao Fundo de Coesão, incluindo o montante adicional 
de 10 mil milhões de euros reservado à Facilidade «Interligar a Europa».
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(a) apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores;
(b) promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos;
(c) proteger o ambiente e promover a eficiência energética;
(d) promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais redes de 
infraestruturas; e ainda
(e) reforço da capacidade institucional e da eficiência da administração pública.

Cada um destes objetivos é, então, dividido num subconjunto específico de prioridades de 
investimento, como listado abaixo de cada objetivo.

Existe agora uma disposição explícita que prevê o apoio para melhorar a capacidade 
institucional, uma vez que é considerado uma necessidade específica no campo da política de 
coesão dado a dimensão e a relevância dos projetos a apoiar1.

Tal como para o atual regime transitório previsto pelo artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento Geral, 
o RDC estipula que os Estados-Membros elegíveis para financiamento do Fundo de Coesão 
em 2013, mas cujo RNB nominal por habitante excede 90 % da média da UE-27, receberão 
apoio do Fundo de Coesão numa base transitória e específica.

As disposições relativas a condições contidas no artigo 4.º do Regulamento Geral fazem agora 
parte do RDC (Título II, Capítulos III e IV).

A proposta de regulamento relativo ao Fundo de Coesão contém outros elementos novos em 
comparação com o regulamento atualmente em vigor. No contexto da procura de um processo 
mais orientado para os resultados visando garantir que os programas da política de coesão 
sejam orientados para os resultados e a implementação eficaz dos fundos, e tal como no caso 
do FEDER, a Comissão introduz indicadores comuns para o Fundo de Coesão (artigo 4.º e 
anexo da Proposta de regulamento relativo ao Fundo de Coesão) a fim de avaliar o progresso 
da execução do programa no sentido da concretização dos objetivos (artigo 24.º, n.º 3, do 
RDC).

Alterações propostas 

O âmbito de aplicação do Fundo de Coesão (artigo 2.º da proposta de regulamento relativo ao 
Fundo de Coesão) deve ser alargado para incluir o apoio à eficiência energética e à utilização 
de energias renováveis no setor da habitação, tal como já previsto para as infraestruturas 
públicas.

O motivo principal reside no facto de que, segundo os últimos dados disponíveis, incluindo os 
da Comissão Europeia, com os atuais dados, a UE estaria em condições de alcançar apenas 
menos de metade do objetivo definido relativo ao aumento da eficiência energética em 20 % 
até 2020. O apoio do Fundo de Coesão para esses investimentos representaria a forma mais 
eficaz em termos de custos para concretizar os objetivos da estratégia Europa 2020.

                                               
1 Além disso, o artigo 14.º, alínea e), subalínea i) do RDC estipula que o Contrato de Parceria estabelecerá 
disposições para assegurar a execução eficiente dos Fundos do QEC, incluindo uma avaliação da necessidade de 
reforçar a capacidade administrativa das autoridades e, caso se justifique, dos beneficiários.
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Além disso, isto significaria um enorme benefício para o ambiente, para as PME envolvidas 
direta ou indiretamente e, assim, para a criação de novos postos de trabalho e, por último, mas 
não menos importante, para os cidadãos em termos de despesas com a energia. Ao mesmo 
tempo, poupar energia e aumentar o recurso às fontes de energia renováveis contribuiria para 
garantir a segurança energética para os Estados-Membros em questão.

Esta medida beneficiaria, em particular, as regiões que, devido aos diferentes critérios de 
elegibilidade do FEDER e do Fundo de Coesão, estariam em condições de receber 
financiamento adicional para a finalidade indicada. 

A proposta da Comissão também exclui do financiamento "a redução das emissões de gases 
com efeitos de estufa em instalações abrangidas pela Diretiva 2003/87/CE". Esta exclusão 
geral do financiamento para instalações abrangidas pelo regime de comércio de emissões na 
UE significa que também o aquecimento e arrefecimento urbanos, bem como as centrais 
cogeradoras não estariam em condições de receber nenhum apoio da UE.

Essas instalações são atualmente elegíveis ao abrigo do Fundo de Coesão (bem como ao 
abrigo do FEDER) devido ao seu impacto altamente positivo no ambiente em termos de 
eficiência energética, utilização de energias renováveis e, por conseguinte, em termos de 
redução de emissões e de segurança energética. Continuam a ter grandes margens de 
desenvolvimento e podem ter um forte impacto positivo nos objetivos da UE em matéria de 
energia e clima. 

Tendo em conta a importância do aquecimento urbano e das centrais cogeradoras nos 
Estados-Membros do Fundo de Coesão, e considerando o objetivo institucional do Fundo de 
Coesão de apoiar os investimentos relacionados com o ambiente e a mudança para uma 
economia de baixo teor de carbono, a já citada exclusão do apoio deveria apenas dizer 
respeito à atividade de combustão dessas instalações e, assim, à fonte de emissões de gases 
com efeitos de estufa, deixando a possibilidade de apoio ao abrigo do Fundo de Coesão a 
favor dos restantes elementos e da rede de distribuição.

O aquecimento e arrefecimento urbanos e as centrais cogeradoras com menos de 20 MW não 
teriam limitações de apoio, tal como as centrais estabelecidas como projetos-piloto ou as que 
efetuam uma utilização total de energias renováveis.

A proposta da Comissão de transferir o montante de 10 000 000 000 de euros do Fundo de 
Coesão para a Facilidade "Interligar a Europa" visando apoiar projetos de infraestruturas de 
transportes teria de ser especificada e esclarecida no quadro do Regulamento do Fundo de 
Coesão.

Relativamente ao montante, considerando as negociações em curso para o novo Quadro 
Financeiro Plurianual, ainda é cedo para fixar a soma exata a transferir para a FIE. A 
transferência só pode respeitar os números propostos pela Comissão se os recursos destinados 
à Política de Coesão ao abrigo do novo QFP forem suficientes.

O dinheiro transferido do Fundo de Coesão para a FIE teria, então, de ser usado para financiar 
projetos nos Estados-Membros elegíveis para o Fundo de Coesão, sendo aplicada a habitual 
taxa de cofinanciamento deste fundo. O processo de seleção dos projetos seria realizado com 
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base nos objetivos e critérios definidos no RDC e nos regulamentos da FIE. Contudo, até 31 
de dezembro de 2016, o processo de seleção seria levado a cabo respeitando as dotações 
nacionais ao abrigo do Fundo de Coesão.

Desta forma, ficaria assegurado um equilíbrio entre, por um lado, a ideia de haver uma 
concorrência saudável entre os Estados-Membros na apresentação de projetos de boa 
qualidade e em número suficiente e, por outro lado, a necessidade de garantir que todos os 
Estados-Membros estão em condições de receber toda a ajuda de que precisam para preparar 
uma carteira de projetos.

A ideia de introduzir apoio a partir do Fundo de Coesão para reforçar a capacidade 
institucional e a eficiência das administrações públicas e dos serviços públicos relacionados 
com a execução do Fundo de Coesão é uma grande melhoria e um passo em frente. Contudo, 
deve salientar-se que este é um aspeto que tem de ser analisado e abordado de uma forma 
abrangente, em particular através do Contrato de Parceria, que deve incluir, sempre que 
necessário, os passos e as reformas que o Estado-Membro tem de realizar. 

Depois da ratificação pela União Europeia da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos 
das pessoas com deficiência, deve ser garantido que todos os projetos financiados com 
dinheiro da UE respeitam os critérios de acessibilidade. Por isso, este princípio deve ser 
integrado em toda a legislação relevante da União, incluindo o novo regulamento relativo ao 
Fundo de Coesão, a fim de respeitar os direitos das pessoas com deficiência.

No que respeita ao princípio contido no artigo 192.º, n.º 5, do TFUE, segundo o qual o Fundo 
de Coesão pode ser utilizado nos casos em que não seja possível aplicar o "princípio do 
poluidor-pagador" devido aos custos desproporcionados para as autoridades públicas de um 
Estado-Membro, este deve ser apenas um extrema ratio, de forma a permitir que o Fundo de 
Coesão se concentra plenamente nos seus objetivos originais. É, por isso, de extrema 
importância que os danos sejam, antes de mais, evitados através de uma execução rigorosa 
das diretivas relativas à avaliação de impacto ambiental e à avaliação ambiental estratégica, e 
que se vise a maior eficácia possível durante a sua revisão.


