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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 – 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),

– 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 (A7-0000/2013),

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 um outro texto;

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

                                               
1 JO C 191 de 26.6.2012, p. 38.
2 JO C 225 de 27.7.2012, p. 143.
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Alteração 1

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 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 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Regulamento (UE) n.º […]/2012, de 
[…], que estabelece disposições comuns 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 [Regulamento Disposições 
Comuns - RDC] estabelece um novo 
quadro para a ação dos Fundos Estruturais 
e do Fundo de Coesão. É necessário 

(2) As medidas comuns ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), ao Fundo Social Europeu 
(FSE) e ao Fundo de Coesão são 
estabelecidas no Regulamento (UE) 
n.º […]/2013, de […], que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
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especificar os objetivos do Fundo de 
Coesão em relação ao novo quadro de ação 
e em relação ao seu objetivo, consagrado 
no Tratado.

n.º 1083/2006 [Regulamento Disposições 
Comuns - RDC]. O RDC estabelece um 
novo quadro para a ação dos Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus, 
incluindo o Fundo de Coesão. É 
necessário, por conseguinte, especificar os 
objetivos do Fundo de Coesão em relação 
ao novo quadro de ação e em relação ao 
seu objetivo consagrado no Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União pode contribuir, através do 
Fundo de Coesão, para as ações destinadas 
a concretizar os objetivos comunitários no 
domínio do ambiente previstos nos artigos 
11.º e 191.º do Tratado.

(3) A União pode contribuir, através do 
Fundo de Coesão, para as ações destinadas 
a concretizar os objetivos comunitários no 
domínio do ambiente previstos nos artigos 
11.º e 191.º do TFUE, nomeadamente a 
eficiência energética e as energias 
renováveis e, no domínio dos transportes 
que não façam parte das redes 
transeuropeias, os transportes 
ferroviários, fluviais e marítimos, os 
sistemas de transporte intermodais e sua 
interoperabilidade, a gestão do tráfego 
rodoviário, marítimo e aéreo, o transporte 
urbano limpo e os transportes públicos.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Fundo de Coesão deve apoiar 
projetos de infraestruturas de transportes 
de valor acrescentado europeu conforme 
previsto no Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 que institui o Mecanismo 
Interligar a Europa. O apoio deve ser 
prestado nos termos do artigo [84.º, n.º 4] 
do Regulamento (UE) n.º [...]/2013 [RDC] 
e apenas aos Estados-Membros elegíveis 
para o Fundo de Coesão, e com as taxas 
de cofinanciamento aplicáveis a este 
último.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O artigo 192.º, n.º 5, do TFUE prevê 
uma derrogação ao princípio geral 
previsto no artigo 191.º, n.º 2, do Tratado. 
Deve, pois, ser assegurado, tanto quanto 
possível, que os danos sejam evitados e 
que, em caso de ocorrência de poluição, 
os poluidores sejam penalizados.

Or. en

Alteração 6

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 
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Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
estando os restantes Estados-Membros em 
vias de a ratificar. É importante que 
durante a 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

Alteração 7

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 
[…]/2013 [RDC].

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os investimentos que visem a 
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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 
visam a redução da poluição atmosférica 
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 9

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Os investimentos no setor da 
habitação, exceto os que se destinem a 
promover a eficiência energética e a 
utilização das energias renováveis, não 
são elegíveis para apoio do Fundo de 
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Coesão, dado não se inscreverem no 
âmbito do apoio do Fundo de Coesão, nos 
termos do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) É importante assegurar que, na 
promoção de investimentos no domínio da 
prevenção de riscos, sejam tidos em conta 
riscos específicos a nível regional, 
transfronteiriço e transnacional.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-D) É necessário assegurar a 
complementaridade das intervenções 
apoiadas pelo Fundo de Coesão, pelo 
FEDER, pela CTE e pelo Mecanismo 
Interligar a Europa, bem como as 
sinergias entre as mesmas, a fim de evitar 
a duplicação de esforços e de garantir 
uma ligação eficaz dos diferentes tipos de 
infraestruturas a nível local, regional, 
nacional e da União Europeia.

Or. en
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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. Essas prioridades de 
investimento devem estabelecer objetivos 
pormenorizados que não sejam 
mutuamente exclusivos, para os quais o 
Fundo de Coesão deve contribuir. Além 
disso, devem constituir a base para a 
definição de objetivos específicos no 
âmbito dos programas, que tenham em 
conta as necessidades e as características 
das zonas abrangidas pelos programas.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento substitui o 
Regulamento (CE) n.º 1084/2006 do 
Conselho, de 11 de julho de 2006, que 
institui o Fundo de Coesão e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1164/94. Convém, 
pois, por razões de clareza, que o 
Regulamento (CE) n.º 1084/2006 seja
revogado.

(8) O presente regulamento substitui o 
Regulamento (CE) n.º 1084/2006 do 
Conselho, de 11 de julho de 2006, que 
institui o Fundo de Coesão. Esse 
regulamento deve, pois, ser revogado. 
Todavia, o presente regulamento não 
afeta a continuação nem a alteração de 
intervenções aprovadas pela Comissão 
com base no Regulamento (CE) 
n.º 1084/2006 ou em qualquer outra 
legislação aplicável a essas intervenções 
em 31 de dezembro de 2013 que, por 
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conseguinte, deverá ser aplicável a essas 
intervenções ou aos projetos em causa até 
ao respetivo encerramento. Os pedidos de 
intervenção apresentados ou aprovados 
no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 1084/2006 deverão, pois, permanecer 
válidos.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Atendendo a que os objetivos de 
coesão económica, social e territorial não 
podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros devido às 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões, ao 
atraso das regiões menos favorecidas e às 
limitações dos Estados-Membros e das 
regiões em termos de recursos 
financeiros, e podem, portanto, ser mais 
bem alcançados a nível da União, esta 
última pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado nesse 
mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para atingir 
aqueles objetivos.

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) aos projetos de infraestruturas de 
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transportes de valor acrescentado europeu 
previstos pelo Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [que estabelece o 
Mecanismo «Interligar a Europa»] num 
montante total de XX EUR, nos termos do 
artigo 84.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º [...]/2012 [RDC];

Or. en

Justificação

No contexto dos trílogos, as três instituições chegaram a um acordo quanto à substância da 
presente alteração, mas decidiram que esta deve ser introduzida através de um artigo 
aditado, o artigo n.º 2-A (novo), cujo texto será fornecido posteriormente pela Comissão.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

a) a desativação de centrais nucleares; a) a desativação e a construção de centrais 
nucleares;

Or. en

Alteração 17

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) o 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.

Or. en
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

c) a habitação. c) a habitação, exceto para promover a 
eficiência energética e a utilização de 
energias renováveis;

Or. en

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) a produção, transformação e 
comercialização do tabaco e dos produtos 
do tabaco;

Or. en

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) as empresas em dificuldade, na 
aceção das regras da União sobre os 
auxílios estatais;

Or. en
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

c-C) os investimentos em infraestruturas 
aeroportuárias, à exceção dos 
investimentos relacionados com a 
proteção do ambiente.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parte 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
[RDC]:

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 
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 23

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

Texto da Comissão Alteração

a) Transição para uma economia de baixas 
emissões de carbono, em todos os setores 
da economia, graças:

a) Transição para uma economia de baixas 
emissões de carbono, em todos os setores, 
mediante:
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Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

(i) à promoção da produção e distribuição 
de fontes de energia renováveis;

(i) à promoção da produção e distribuição 
de energia proveniente de fontes 
renováveis;

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – 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, principalmente nas PME;

Or. en

Alteração 26

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, da gestão inteligente da 
energia e da utilização de energias 
renováveis nas infraestruturas públicas,
incluindo nos edifícios públicos e no setor 
da habitação;
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Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

(iv) ao desenvolvimento de sistemas de 
distribuição inteligentes a níveis de baixa 
tensão;

(iv) ao desenvolvimento e implementação
de sistemas de distribuição inteligentes a 
níveis de baixa e média tensão;

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

(v) à promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para as zonas urbanas.

(v) à promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para todos os tipos de 
territórios, nomeadamente as zonas 
urbanas, incluindo a promoção da 
mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação 
relevantes para a redução;

Or. en

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

(v-A) à promoção da cogeração de calor e 
eletricidade de elevada eficiência baseada 
na procura de calor útil;

Or. en
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção da adaptação às alterações 
climáticas, prevenção e gestão dos riscos, 
graças:

b) Promoção da adaptação às alterações 
climáticas, prevenção e gestão dos riscos, 
mediante:

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ao investimento especializado de apoio 
para a adaptação às alterações climáticas;

(i) ao investimento de apoio para a 
adaptação às alterações climáticas, 
nomeadamente abordagens 
ecossistémicas;

Or. en

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

Or. en
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

(i) superação das importantes 
necessidades de investimento no setor dos 
resíduos, de modo a satisfazer os requisitos 
do acervo ambiental da União;

(i) investimento no setor dos resíduos, de 
modo a satisfazer os requisitos do acervo 
ambiental da União e a atender às
necessidades de investimento identificadas 
pelos Estados-Membros, que vão além 
desses requisitos;

Or. en

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

(ii) superação das importantes 
necessidades de investimento no setor da 
água, de modo a satisfazer os requisitos do 
acervo ambiental da União;

(ii) investimento no setor da água, de modo 
a satisfazer os requisitos do acervo 
ambiental da União e a atender às 
necessidades de investimento identificadas 
pelos Estados-Membros, que vão além 
desses requisitos;

Or. en

Alteração 35

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, proteção e reabilitação dos 
solos e promoção de serviços ligados a 
ecossistemas, incluindo através da rede 
NATURA 2000 e infraestruturas verdes;
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Or. en

Alteração 36

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 
poluição do ar.

(iv) iniciativas destinadas a melhorar o 
ambiente urbano, revitalização das 
cidades, recuperação e descontaminação 
de zonas industriais abandonadas 
(incluindo zonas de conversão), redução 
da poluição do ar e promoção de medidas 
de redução do ruído;

Or. en

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, graças:

(d) Promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, 
mediante:

Or. en

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

(i) ao apoio a um Espaço Único Europeu 
dos Transportes multimodal, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes;

(i) ao apoio a um Espaço Único Europeu 
dos Transportes multimodal, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T);
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Or. en

Alteração 39

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 e melhoria de 
sistemas de transportes ecológicos 
(incluindo de baixo ruído) e de baixo teor 
de carbono, incluindo vias navegáveis e 
transportes marítimos interiores, portos, 
ligações multimodais e infraestruturas 
aeroportuárias, a fim de promover a 
mobilidade regional e local sustentável; 

Or. en

Alteração 40

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 e à reabilitação
de sistemas ferroviários abrangentes,
interoperáveis e de alta qualidade e à 
promoção de medidas de redução do 
ruído.

Or. en
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

1. São utilizados os indicadores comuns, 
sempre que tal se justifique, tal como 
referidos no anexo do presente 
regulamento, em conformidade com o 
artigo 24.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC]. Os indicadores 
comuns serão reformulados ab initio e 
fixados os objetivos cumulativos para 
2022.

1. São utilizados os indicadores comuns de 
realizações, tal como referidos no anexo do 
presente regulamento, os indicadores de 
resultados específicos dos programas e, se 
for caso disso, os indicadores de 
realizações específicos dos programas, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, e 
com o artigo 87.º, n.º 2, alínea b), 
subalíneas ii) e iv), do Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [RDC].

2. Os indicadores de realizações 
específicos aos programas serão fixados ab 
initio e as metas cumulativas serão fixadas
para 2022.

2. Os indicadores comuns de realizações e 
os indicadores de realizações específicos 
dos programas serão fixados ab initio. 
Serão fixadas metas quantificadas e 
cumulativas para esses indicadores para 
2022.

3. Quanto aos indicadores de resultados 
específicos aos programas, os últimos 
dados disponíveis serão reutilizados e as 
metas a alcançar serão fixadas para 2022, 
podendo assumir uma expressão 
quantitativa ou qualitativa.

3. Quanto aos indicadores de resultados 
específicos aos programas, que estão 
relacionados com prioridades de 
investimento, os últimos dados disponíveis 
serão reutilizados e as metas a alcançar 
serão fixadas para 2022. As metas podem 
assumir uma expressão quantitativa ou 
qualitativa.

3-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 5.º-A, 
para alterar a lista de indicadores comuns 
de realizações constante do anexo ao 
presente regulamento, a fim de realizar 
ajustamentos, se necessário, no sentido de 
assegurar uma avaliação eficaz dos 
progressos realizados na implementação 
dos programas.

Or. en
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de apoio apresentados no 
âmbito do Regulamento (CE) nº 1084/2006 
permanecerão válidos.

2. Os pedidos de apoio apresentados ou 
aprovados no âmbito do Regulamento 
(CE) nº 1084/2006 permanecerão válidos.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. O poder de adotar atos delegados a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 3-A, é conferido 
à Comissão por prazo indeterminado a 
partir de 1 de janeiro de 2014.
3. A delegação de poderes prevista no 
artigo 4.º, n.º 3-A, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da publicação da 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. Não afeta a validade dos 
atos delegados já em vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão deve notificá-lo 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
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e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 4.°, n.º 3-A, só entram em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O Parlamento Europeu ou o 
Conselho pode tomar a iniciativa de 
prorrogar o prazo por um período de dois 
meses.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

É revogado o Regulamento (CE) n.º 
1084/2006.

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, é 
revogado o Regulamento (CE) 
n.º 1084/2006 com efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2014.

As referências ao regulamento revogado 
devem entender-se como sendo feitas ao 
presente regulamento.

As referências ao regulamento revogado 
devem entender-se como sendo feitas ao 
presente regulamento, e devem ser lidas de 
acordo com o quadro de correspondência 
constante do Anexo X.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu e o Conselho 
reexaminam o presente regulamento até 31 
de dezembro de 2022, em conformidade 

O Parlamento Europeu e o Conselho 
reexaminam o presente regulamento até 31 
de dezembro de 2020, em conformidade 
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com o disposto no artigo 177.º do Tratado. com o disposto no artigo 177.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Anexo – título I – título intercalar I

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Resíduos sólidos Toneladas Capacidade adicional de 
reciclagem de resíduos

Alteração

UNIDADE NOME

Resíduos sólidos toneladas/ano Capacidade adicional de 
reciclagem de resíduos

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Anexo – título I – título intercalar II – linha 2

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
m3 Cálculo da redução das 

fugas na rede de 
abastecimento de água

Alteração

UNIDADE NOME

Suprimido Suprimido

Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Anexo – título I – título intercalar IV – linha 2
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Texto da Comissão

UNIDADE NOME
Prevenção e gestão de riscos Pessoas População que beneficia de 

proteção contra incêndios 
florestais e outras medidas 
de proteção

Alteração

UNIDADE NOME
Prevenção e gestão de riscos Pessoas População que beneficia de 

medidas de proteção contra 
incêndios florestais

Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Anexo – título I – título intercalar VI

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
Impermeabilização dos solos Hectares Alterações nos solos objeto 

de impermeabilização 
devido ao desenvolvimento

Alteração

UNIDADE NOME

Suprimido Suprimido Suprimido

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Anexo – título I – título intercalar VII

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Natureza e biodiversidade Hectares Superfície dos habitats em
melhor estado de 
conservação
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Alteração

UNIDADE NOME

Natureza e biodiversidade Hectares Superfície dos habitats 
apoiados para atingirem 
um melhor estado de 
conservação

Or. en

Alteração 51
Proposta de regulamento
Anexo – título II – título intercalar III

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

Alteração

UNIDADE NOME

Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

Toneladas de 
equivalente 
CO2

Diminuição estimada dos 
gases com efeito de estufa 

Or. en

Alteração 52
Proposta de regulamento
Anexo – título III – título intercalar III

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Transportes urbanos Viagens de 
passageiros

Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços de 
transportes urbanos 
beneficiários

Alteração

UNIDADE NOME

Transportes urbanos km Quilometragem total das 
linhas de elétrico e de 
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metropolitano novas ou 
melhoradas

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Anexo – título III – título intercalar IV

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
Vias navegáveis interiores Toneladas-km Aumento da carga 

transportada em vias 
navegáveis interiores 
melhoradas

Alteração

UNIDADE NOME
Vias navegáveis interiores km Quilometragem total das 

vias navegáveis interiores 
melhoradas ou criadas

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão sobre o Fundo de Coesão 

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 programação.

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 a prestação de apoio financeiro a projetos na área 
do ambiente e a redes transeuropeias no domínio das infraestruturas de transportes, 
assegurando um equilíbrio adequado e de acordo com as necessidades de investimento e de 
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 ao imposto 
sobre o valor acrescentado recuperável, situações atualmente previstas no artigo 3.º, alíneas 
a), b) e e), do Regulamento Geral, passam a integrar o artigo 59.º, n.º 3, do RDC, que constitui 
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:

a) apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores;
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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
e) reforçar a capacidade institucional e a 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 à melhoria da capacidade 
institucional, uma vez que tal se considera particularmente necessário no domínio da política 
de coesão dada a dimensão e a relevância dos projetos a apoiar.

De forma semelhante ao 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 
relação ao 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 os progressos da 
execução dos programas no sentido da concretização dos objetivos (artigo 24.º, n.º 3, do 
RDC).

O resultado do trílogo

As negociações no âmbito do diálogo tripartido sobre o Fundo de Coesão tiveram como fio 
condutor, tanto quanto possível, a posição votada na Comissão do Desenvolvimento Regional 
em 12 de julho de 2012. O resultado foi muito satisfatório, pois foi possível defender as 
alterações do Parlamento, sobretudo as alterações mais importantes.

Existiu igualmente a preocupação de assegurar uma boa coordenação e sinergias com os 
restantes regulamentos – o que é particularmente verdadeiro em relação ao FEDER, em que 
os esforços realizados tornaram possível a harmonização das prioridades de investimento 
correspondentes – de forma a garantir regras mais simples e uma interpretação mais fácil por 
parte dos beneficiários.

O âmbito de aplicação do Fundo de Coesão (artigo 2.º da Proposta de regulamento relativo ao 
Fundo de Coesão) foi alargado, em consonância com o mandato, com vista a incluir o apoio à 
eficiência energética e à utilização de energias renováveis no setor da habitação – como 
previsto já para as infraestruturas e empresas públicas – bem como o apoio às redes urbanas 
de aquecimento e à cogeração de calor e de eletricidade de elevada eficiência, consideradas 
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prioridades de investimento.

O motivo principal reside no facto de os últimos dados disponíveis, incluindo dados da 
Comissão Europeia, indicarem que, a manterem-se as tendências atuais, a UE não conseguirá 
sequer alcançar mais de metade do objetivo definido de aumento da eficiência energética em 
20 % até 2020. O apoio do Fundo de Coesão a investimentos no domínio da eficiência 
energética e da utilização de energias renováveis no setor da habitação privada representa a 
forma mais eficaz em termos de custos de alcançar os objetivos da estratégia Europa 2020.

O mesmo é aplicável às redes urbanas de aquecimento de elevada eficiência e à cogeração de 
calor e de eletricidade, tendo em conta a sua importância nos Estados-Membros beneficiários 
do Fundo de Coesão, as suas amplas margens de desenvolvimento e o impacto extremamente 
positivo no ambiente que pode ser alcançado através do aumento da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis, favorecendo, desse modo, a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa e a segurança energética.

Apesar da resistência inicial do Conselho e da Comissão, foi mantida uma referência 
relativamente ao apoio que pode ser concedido ao abrigo do Fundo de Coesão aos projetos de 
infraestruturas de transportes no quadro do Mecanismo «Interligar a Europa» nos 
Estados-Membros beneficiários do fundo. Caso se decida a favor da transferência dos 
recursos do Fundo de Coesão, essa transferência não poderá ser feita sem uma referência no 
presente regulamento, ainda que as regras relativas à transferência sejam previstas no artigo 
84.º do RDC. É conveniente salientar que toda esta questão está dependente dos resultados 
finais das negociações sobre o RDC e o QFP, tanto em termos da viabilidade da transferência 
como da definição dos montantes a transferir.

No espírito da harmonização com o regulamento FEDER, foi igualmente decidido introduzir 
no regulamento relativo ao Fundo de Coesão a exclusão explícita do apoio à produção, 
transformação e comercialização de tabaco e de produtos do tabaco e a empresas em 
dificuldades, na aceção das regras da União sobre os auxílios estatais.

Uma alteração importante, mais uma vez em consonância com as pretensões do Parlamento, 
diz respeito à elegibilidade das empresas para beneficiarem de apoio para projetos no domínio 
da eficiência energética e das energias renováveis, tendo sido alcançado um compromisso no 
sentido de possibilitar que outro tipo de empresas para além das PME recebam apoio.

No que diz respeito às prioridades de investimento (artigo 3.º), as questões ambientais 
mereceram particular atenção. Além do apoio aos investimentos no domínio da eficiência 
energética e da utilização das energias renováveis na habitação, bem como nas redes urbanas 
de aquecimento e na cogeração, alcançou-se um compromisso importante no que respeita aos 
setores da água e dos resíduos, em que os investimentos não se destinam apenas a satisfazer 
os requisitos do acervo ambiental da União, mas também a responder a necessidades 
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos.
O apoio da rede Natura 2000 e do transporte ecológico resulta igualmente dessa abordagem.

A questão da condicionalidade macroeconómica foi amplamente discutida, tendo, no final, 
sido decidido deixar as decisões sobre este tema para as negociações do RDC, âmbito 
considerado mais adequado para abordar o problema de uma perspetiva mais geral.
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Por último, a questão dos indicadores comuns foi várias vezes discutida com as equipas de 
negociação dos outros regulamentos com o objetivo de encontrar uma solução comum para o 
FEDER, CTE e o Fundo de Coesão. O compromisso final alcançado com o Conselho e a 
Comissão prevê um acordo interinstitucional entre as três instituições, de modo a garantir que 
a proposta original para os anexos feita pela Comissão após amplas consultas junto de 
especialistas não sofre alterações. Quaisquer alterações futuras, quando necessário, serão, em 
todo o caso, possíveis através da adoção de atos delegados.


