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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão

O presente regulamento estabelece as disposições que regem o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006. O FEDER tem por 
objetivo reforçar a coesão económica e social na UE, corrigindo os desequilíbrios entre as 
suas regiões. Apoia o desenvolvimento local e regional, através do cofinanciamento do 
investimento na I&D e na inovação, nas alterações climáticas e no ambiente, no apoio 
empresarial às PME, nos serviços de interesse económico geral, nas telecomunicações, na 
energia e nas infraestruturas de transportes, nas infraestruturas de saúde, de educação e 
sociais, e no desenvolvimento urbano sustentável. 

Ponto de vista do relator

O relator apoia a proposta da Comissão, mas advoga uma melhor integração das metas da UE 
para 2020 nos instrumentos estruturais da própria UE, nomeadamente no que diz respeito às 
prioridades de financiamento. Além disso, afigura-se indispensável a coerência entre o 
presente regulamento e aqueles que regem as Redes de Transportes Transeuropeias (RTE-T) e 
a Facilidade «Interligar a Europa» (FIE).

Defende ainda uma abordagem orientada para os resultados e apoia o recurso acrescido à 
condicionante (ex ante) sempre que se trate de uma mudança no sentido de soluções de 
transporte e mobilidade mais sustentáveis e eficientes, da segurança, da redução do ruído, da 
legislação ambiental e da proteção do clima e da biodiversidade. 

O setor dos transportes é responsável por aproximadamente 24 % de todas as emissões de 
CO2, tendo registado um aumento de 34 % desde 1990. Em virtude do tempo necessário para 
a conceção e realização de projetos de infraestrutura de maior envergadura, os investimentos 
realizados ao longo dos próximos anos determinarão a questão dos transportes e da 
mobilidade nas décadas vindouras. A fim de garantir o padrão de qualidade de vida para as 
próximas gerações de cidadãos da UE, os projetos europeus deverão apoiar meios de 
transporte sustentáveis, centrados em cadeias de mobilidade que combinem a circulação a pé 
e em bicicleta, a utilização coletiva e a partilha do veículo e a utilização de transportes 
públicos, e que sejam suficientemente flexíveis para acomodar novas soluções de mobilidade. 

Uma vez que o Fundo de Coesão e o FEDER constituem uma fonte importante de 
financiamento dos transportes da UE, é crucial alterar as prioridades da UE, no âmbito dos 
respetivos quadros de financiamento, e concentrar em investimentos relativos a soluções de 
mobilidade sustentável e inteligente, a fim de evitar, ou pelo menos limitar, quaisquer custos 
externos inerentes no futuro. Tal contribuirá igualmente para reduzir o ónus dos próximos 
orçamentos públicos a nível das regiões, dos Estados-Membros e da UE. A Europa já não 
pode continuar a apoiar projetos de grande escala extremamente dispendiosos e demorados. 
Em vez de «pensar grande» a UE deve começar a «agir de forma inteligente». 

O valor acrescentado europeu é decisivo nesta matéria sendo que, na opinião do relator, o 
enfoque do apoio estrutural deve ser colocado sobre o reforço da intermodalidade e a 
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eliminação de estrangulamentos, completando as ligações transfronteiriças em falta e 
assegurando o pleno respeito da legislação relativa à segurança e à proteção do ambiente, do 
clima e da biodiversidade. Nesse sentido, é necessário que se verifique uma melhoria das 
avaliações de impacto ambiental e uma clareza nos critérios ex ante, a fim de incentivar os 
beneficiários e fazê-los repensar as suas políticas a nível nacional, regional e local. 

Este ponto de vista está refletido nas seguintes alterações.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. O 
FEDER contribui, pois, para reduzir a 
diferença entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e os 
atrasos de desenvolvimento das regiões 
menos favorecidas, designadamente as 
zonas rurais e urbanas, as regiões 
industriais em declínio e as zonas com 
limitações graves e permanentes em termos 
naturais ou demográficos, como por 
exemplo as ilhas, as zonas montanhosas, as 
zonas escassamente povoadas e as regiões 
de fronteira.

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União 
reforçando assim o princípio da coesão 
territorial. O FEDER contribui, pois, para 
reduzir a diferença entre os níveis de 
desenvolvimento das várias regiões e os 
atrasos de desenvolvimento das regiões 
menos favorecidas, designadamente as 
zonas rurais e urbanas, as regiões 
industriais em declínio e as zonas com 
limitações graves e permanentes em termos 
naturais ou demográficos, como por 
exemplo as ilhas, as zonas montanhosas, as 
zonas escassamente povoadas e as regiões 
de fronteira.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) O reforço da coesão económica, 
social e territorial implica corrigir os 
desequilíbrios territoriais existentes e 
eliminar as disparidades em termos de 
desenvolvimento e acessibilidade. Tendo 
em vista esse objetivo, é essencial 
reequilibrar as atividades entre zonas 
costeiras e interiores, entre zonas urbanas 
e rurais e entre zonas facilmente 
acessíveis e isoladas, devendo esse 
reequilíbrio ser incluído nas prioridades 
para a política de coesão como 
implementadas pelo presente regulamento 
À luz deste imperativo, cumpre encorajar 
e garantir um ordenamento do território 
equilibrado, respeitador do ambiente, 
baseado em infra-estruturas de 
transporte, de energia, de serviços e de 
turismo eficientes e sustentáveis, 
suscetíveis de funcionar sem obstáculos 
físicos, técnicos ou administrativos. Uma 
abordagem integrada deste tipo pode 
sustentar um crescimento inteligente, 
duradouro e inclusivo e atingir os 
objetivos definidos pela União em matéria 
de desenvolvimento regional.

Justificação

A coesão económica, social e territorial é uma condição sine qua non de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo na Europa. Ora, a persistência de desequilíbrios 
territoriais, em termos de dinamismo e acessibilidade, é um travão a essa coesão. Para o 
ultrapassar, há que encorajar, através do objetivo "Investimentos para o crescimento e o 
emprego" do FEDER, o reequilíbrio entre os territórios, com base em infra-estruturas 
eficientes.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Tal como enunciado na Resolução 
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do Parlamento Europeu, de 8 de junho de 
2011, sobre "Investir no futuro: um novo 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
para uma Europa competitiva, sustentável 
e inclusiva”, o turismo é uma das novas 
competências atribuídas à União 
Europeia. A estratégia europeia para o 
turismo deveria procurar tornar o setor 
mais competitivo e receber o apoio 
financeiro necessário para o próximo 
período.

Justificação

A presente alteração visa tornar mais explícita a referência ao papel do turismo ao abrigo do 
Regulamento do FEDER.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas e atenuação 
das alterações climáticas. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
desenvolvimento da região, bem como as 
necessidades específicas das regiões cujo 
PIB per capita em 2007-13 foi inferior a 75 
% da média do PIB da UE-25 no período 
de referência.

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado principalmente na 
investigação e inovação, pequenas e 
médias empresas, minimização dos custos 
externos, atenuação das alterações 
climáticas e desenvolvimento sustentável 
das infra-estruturas de transporte. O nível 
de concentração deve ter em conta o nível 
de desenvolvimento da região, bem como 
as necessidades específicas das regiões 
cujo PIB per capita em 2007-13 foi inferior 
a 75 % da média do PIB da UE-25 no 
período de referência.

Alteração 5
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Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Ao apoiar investimentos em projetos 
de transporte e de mobilidade, o FEDER 
deve orientar-se para os objetivos 
definidos no Livro Branco da Comissão -
Roteiro do Espaço Único Europeu dos 
Transportes - Rumo a Um Sistema de 
Transportes Competitivo e Económico em 
Recursos1 e na resolução correspondente 
do Parlamento Europeu de 15 de 
dezembro de 20112.
__________________
1 COM(2011)0144.
2 P7_TA(2011)0584

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No âmbito do desenvolvimento urbano 
sustentável, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas e 
definir um procedimento para estabelecer a 
lista das cidades abrangidas por estas ações 
e determinar a dotação financeira para as 
mesmas.

(7) No âmbito do desenvolvimento urbano 
sustentável, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos, sociais
e de mobilidade que afetam as zonas 
urbanas e definir um procedimento para 
estabelecer a lista das cidades abrangidas 
por estas ações e determinar a dotação 
financeira para as mesmas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma mudança para a mobilidade 
sustentável - baseada nos transportes 
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multimodais, em sistemas de transportes 
integrados e na diversão do tráfego 
internacional do trânsito para fora dos 
centros das cidades - é crucial para 
conseguir os objetivos UE-2020, dado que 
o transporte representa 24% de todas as 
emissões de CO2 na União e os 
transportes na União viram as suas 
emissões crescer 34% desde 1990. A 
mobilidade sustentável exigirá grandes 
investimentos, por exemplo, para 
contornar áreas urbanas, na promoção de 
transportes públicos modernos e 
favoráveis em termos de ambiente, em 
sistemas de gestão do tráfego inteligentes, 
bem como em plataformas logísticas 
públicas ou terminais intermodais.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Como resultado dos investimentos 
públicos no valor de milhares de milhões 
de euros, outros setores têm alcançado 
reduções substanciais nas emissões de 
gases com efeito de estufa, ascendendo a  
-34 % na indústria, -14 % nos agregados e 
-17 % na produção de energia, desde 
1990.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7c) São indispensáveis novas prioridades 
de financiamento centradas na 
consecução de transportes multimodais 
complexos, uma vez que a maior parte dos 
investimentos na área dos transportes, 
disponibilizados no passado pelo FEDER, 
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visaram os transportes rodoviários; 
embora os transportes rodoviários sejam 
já responsáveis por 72 % das emissões 
totais de CO2 originárias do setor dos 
transportes da União1.
__________________
1 ver Agência Europeia do Ambiente 
(2011): Relatório AEA n.º 7/2011 -
«TERM 2011: transport indicators 
tracking progress. towards environmental 
targets in Europe».

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) De modo a identificar ou testar novas 
soluções para os problemas relacionados 
com o desenvolvimento urbano sustentável 
relevantes para a União, o FEDER deve 
apoiar ações inovadoras neste domínio.

(9) De modo a identificar ou testar novas 
soluções para os problemas relacionados 
com o desenvolvimento urbano sustentável 
relevantes para a União, o FEDER deve 
apoiar ações e tecnologias inovadoras 
neste domínio incluindo sistemas de 
gestão do tráfego inovadores, colocando a 
ênfase em especial, em transportes 
ambientalmente sãos, na intermodalidade 
e mobilidade sustentável entre cidades e 
zonas peri-urbanas e rurais.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O setor do turismo oferece um vasto 
potencial de desenvolvimento, é um 
estímulo importante para o crescimento, 
tem um denso tecido económico de PME e 
cria grande número de empregos. Neste 
sentido, reveste-se de importância 
estratégica para a UE, sendo conveniente 
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que o FEDER apoie esta indústria e os 
setores conexos. A intervenção do 
FEDER é particularmente pertinente 
dado que o turismo tem um impacto real 
na coesão, no dinamismo e atratividade 
das regiões, desenvolvimento território, 
bem como no ambiente. O apoio do 
FEDER às ações em favor dos 
profissionais e dos clientes, destinadas a 
assegurar infra-estruturas e práticas 
turísticas sustentáveis, responsáveis e de 
qualidade, respeitadoras do ambiente, do 
património natural e da biodiversidade, 
pode permitir alcançar os objetivos da 
política de coesão, da estratégia Europa 
2020 e de proteção do ambiente.

Justificação

O turismo contribui de forma significativa para o crescimento e a competitividade europeias. 
O setor faz face a desafios essenciais para o seu futuro e, ao mesmo tempo, tem um impacto 
significativo no ambiente, na coesão, no dinamismo e no ordenamento territorial europeu. 
Há, pois, que prever a possibilidade de uma intervenção do FEDER para apoiar as ações que 
permitam alcançar os objetivos da estratégia Europa 2020 e da política de coesão.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Tendo em conta as disposições do 
roteiro do Parlamento Europeu para um 
espaço único europeu dos transportes 
(2011/2096(INI)), os financiamentos do 
FEDER nas zonas urbanas devem ter em 
conta planos de mobilidade urbana 
sustentável elaborados  para as zonas 
urbanas em questão, respeitando o 
princípio da  subsidiariedade.

Justificação

Na lógica do roteiro do Parlamento Europeu para um espaço único europeu dos transportes, 
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em que o Parlamento faz apelo a propostas relativas à mobilidade urbana até 2015, as 
disposições do plano de mobilidade urbana devem ser definidas pela Comissão Europeia, e 
os apoios do FEDER devem ter em conta esses planos para verificar a elegibilidade dos 
projetos relativamente aos fundos, bem como a boa utilização dos fundos atribuídos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O FEDER deverá abordar os 
problemas de acessibilidade e afastamento 
dos grandes mercados que se verificam em
algumas zonas com uma densidade 
populacional extremamente baixa, tal como 
referido no Protocolo n.º 6, do Ato de 
Adesão de 1994, relativo a disposições 
especiais aplicáveis ao Objetivo n.º 6, no 
âmbito dos Fundos Estruturais na Finlândia 
e na Suécia. O FEDER deverá igualmente 
abordar as dificuldades especiais sentidas 
por algumas ilhas, zonas montanhosas, 
regiões de fronteira e zonas escassamente 
povoadas, cujo desenvolvimento é 
entravado pela sua situação geográfica, 
com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento sustentável dessas 
regiões.

(10) O FEDER deverá abordar os 
problemas de acessibilidade e afastamento 
dos grandes mercados que se verificam em 
algumas zonas com uma densidade 
populacional extremamente baixa, tal como 
referido no Protocolo n.º 6, do Ato de 
Adesão de 1994, relativo a disposições 
especiais aplicáveis ao Objetivo n.º 6, no 
âmbito dos Fundos Estruturais na Finlândia 
e na Suécia. O FEDER deverá igualmente 
abordar as dificuldades especiais sentidas 
por algumas ilhas, zonas montanhosas, 
regiões de fronteira e zonas escassamente 
povoadas, cujo desenvolvimento é 
entravado pela sua situação geográfica, 
com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento sustentável dessas 
regiões. Como ponto seguinte, o FEDER 
deve enfrentar os problemas nos serviços 
de transporte regulares a partir de e para 
as capitais regionais, ligações entre 
cidades e as áreas circunvizinhas -
incluindo áreas rurais - ou regiões, 
conexões de zonas industriais e 
aeroportos internacionais, bem como as 
infra-estruturas de intercâmbio cultural e 
de turismo.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os fundos do FEDER consagrados 
às infra-estruturas de transporte devem 
ter como objetivo, para além de 
cofinanciar um sistema de transportes 
mais sustentável, promover a coesão 
social e territorial da União, reduzindo as 
disparidades de desenvolvimento entre as 
regiões, em particular melhorando a 
acessibilidade e a mobilidade da 
população.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O artigo 195.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
estipula que a União deverá 
complementar a ação dos 
Estados-Membros no setor do turismo, 
nomeadamente através da promoção da 
competitividade das empresas da União 
neste setor.

Justificação

Desde a respetiva entrada em vigor, o turismo é explicitamente definido como uma das áreas 
políticas onde a UE pode intervir. Esta alteração deve traduzir-se na legislação e nas regras 
de financiamento.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 

Texto da Comissão Alteração

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 
coesão económica, social e territorial, 
através da correção dos principais 

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 
coesão económica, social e territorial, 
através da correção dos principais 
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desequilíbrios regionais e do apoio ao 
desenvolvimento e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio e das regiões menos 
desenvolvidas.

desequilíbrios regionais e do apoio ao 
desenvolvimento e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio, das regiões menos desenvolvidas
e tendo em conta as dificuldades que 
afetam zonas com desvantagens graves 
permanentes de ordem natural ou 
demográfica

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o investimento na prestação das 
infraestruturas necessárias para prestar 
serviços básicos aos cidadãos, nas áreas da 
energia, do ambiente, dos transportes e das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC);

(b) o investimento na prestação das 
infraestruturas necessárias para prestar 
serviços básicos aos cidadãos, nas áreas da 
energia, do ambiente, do turismo 
sustentável, dos transportes e das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC);

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) investimentos em medidas de 
reforço da eficiência energética no 
proteção dos transportes, designadamente 
no domínio dos transportes urbanos;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea (d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) o desenvolvimento do potencial (d) o desenvolvimento do potencial 
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endógeno, através do apoio prestado ao 
desenvolvimento regional e local, à 
investigação e inovação. As referidas 
medidas incluirão:

endógeno, através do apoio prestado ao 
desenvolvimento regional e local, à 
investigação e inovação, cuidando 
simultaneamente de não aumentar os 
níveis de burocracia. As referidas medidas 
incluirão:

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea (d) – ponto (iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) o apoio a organismos públicos de 
investigação e inovação e investimento em 
tecnologia e investigação aplicada em 
empresas;

(iii) o apoio a organismos públicos de 
investigação e inovação e investimento em 
tecnologia, segurança dos transportes, 
inovação tecnológica nos transportes e 
mobilidade, bem como investigação 
aplicada em empresas;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) – ponto (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a criação de redes, cooperação e 
intercâmbio de experiências entre regiões, 
cidades e intervenientes sociais,
económicos e ambientais pertinentes.

(iv) a criação de redes, cooperação e 
intercâmbio de experiências e melhores 
práticas entre regiões, cidades e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) – ponto (iv-A) novo)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) Construção de novas capacidades, 
estudos e ações preparatórias;
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nas regiões mais desenvolvidas, o 
FEDER não prestará apoio ao 
investimento nas infraestruturas 
necessárias para prestar serviços básicos 
aos cidadãos, nas áreas do ambiente, 
transportes e tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC).

Suprimido

Justificação

Para que o FEDER apoie eficazmente o objetivo "Investimento para o crescimento e o 
emprego", o seu âmbito de aplicação não deve excluir o ambiente, o transporte e as TIC, 
domínios fundamentais para a realização desse objetivo.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) grandes projetos para ligações 
rodoviárias destituídas de interligação 
transfronteiriça, aeroportos que distem, 
pelo menos, 200 km entre si e não 
partilhem a utilização das capacidades da 
infra-estrutura existente;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC];

(i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
até três dos objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 
4, do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
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[RDC];

Justificação

A política regional deve ter em conta as diferentes necessidades dos territórios. A 
concentração temática é sem dúvida necessária, mas a escolha não pode ser feita sem ter em 
conta as características das regiões. A avaliação das necessidades, operada pelas regiões 
conjuntamente com a Comissão, permitirá definir as prioridades nas quais concentrar os 
financiamentos.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção do espírito empresarial, 
nomeadamente facilitando a exploração 
económica de ideias novas e incentivando 
a criação de novas empresas;

(a) Promoção do espírito empresarial, 
nomeadamente facilitando a exploração 
económica de ideias novas e incentivando 
a criação de novas empresas, nos domínios 
que constituam um pilar do crescimento e 
da competitividade europeia, 
nomeadamente o turismo e setor conexos;

Justificação

O turismo é constituído por um considerável tecido económico que inclui muitas PME. A 
concorrência acrescida a nível mundial, bem como a necessidade de salvaguardar a 
competitividade das empresas do proteção, requer um apoio da UE a fim de promover o 
espírito empresarial e a criação de empresas no proteção do turismo e nos setor conexos.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) desenvolvimento de novos modelos 
empresariais para as PME, tendo 
especialmente em vista a sua 
internacionalização.

(b) desenvolvimento e aplicação de novos 
modelos empresariais para as PME, tendo 
especialmente em vista a sua 
internacionalização.

Alteração 28
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Desenvolvimento da atividade das 
PME em âmbitos emergentes 
relacionados com os desafios europeus e 
regionais, por exemplo na elaboração e 
na promoção de serviços associados às 
novas formas de turismo ecológico e 
sustentável do ponto de vista ambiental;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Investimentos em projetos de 
turismo e promoção de medidas coerentes 
com a estratégia do turismo europeu;

Justificação

Reflete o disposto no artigo 195.º do TFUE, que estipula que a UE deve complementar a ação 
dos Estados-Membros no proteção do turismo.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
PME;

(b) Aumento da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
PME;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea (c)



PE486.006v02-00 18/37 AD\905853PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoio à eficiência energética e às
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e no setor da habitação;

(c) Aumento da eficiência energética e das
energias renováveis nas infra-estruturas 
públicas e no proteção da habitação;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para as zonas urbanas.

(e) à promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para as zonas urbanas, 
especialmente através da promoção do 
transporte e da mobilidade sustentável 
local, urbana e regional como os 
transportes públicos e a mobilidade não 
motorizada;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

(e) ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar, incluindo as 
áreas localizadas na vizinhança imediata 
das zonas urbanas;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 6 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) apoio ao potencial endógeno de 
crescimento de áreas específicas, 
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melhorando a acessibilidade para, e a 
utilização dos, recursos naturais e 
culturais específicos, e desenvolvendo o 
turismo regional e local sustentável;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 6 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) ações para promover um turismo 
sustentável, e encorajar iniciativas e 
práticas responsáveis por parte dos 
profissionais do turismo, dos setor 
conexos e dos turistas, incluindo ações 
para atenuar o impacto do proteção no 
ambiente e favorecer a sua adaptação às 
alterações climáticas;

Justificação

O turismo tem um impacto real no ambiente. Há, pois, que encorajar as ações que permitam 
atenuar os seus efeitos no património e na biodiversidade e estimular comportamentos e 
infra-estruturas responsáveis e sustentáveis.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede:

(7) Promoção da co-modalidade eficiente 
com o objetivo de conseguir transportes e 
mobilidade sustentáveis, seguros e 
eficientes em termos ecológicos, 
centrando-se na melhoria das infra-
estruturas existentes, em suprir os elos 
que faltam nas conexões transfronteiriças 
e na eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infra-estruturas de rede, 
incluindo conexões com zonas regionais; 
locais, rurais e urbanas;
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoio ao espaço único europeu de 
transportes multimodais, mediante o 
investimento na rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T);

(a) Apoio a um espaço único europeu de 
transportes multimodais sustentável, 
seguro e eficaz, mediante o investimento 
na rede transeuropeia de transportes, com 
foco na integração dos Estados-Membros 
que aderiram à União Europeia em ou 
depois de 1 de Maio de 2004 e nas suas 
necessidades de infra-estruturas com base 
na solidariedade e na coesão territorial, 
dando atenção à eficiência ecológica da 
modernização das infra-estruturas 
existentes a curto prazo, e evitando 
depender da realização a longo prazo de 
projetos de muito grande dimensão;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da mobilidade regional, com a 
ligação dos nós secundários e terciários às 
infraestruturas de RTE-T;

(b) Melhoria da mobilidade regional, com a 
interconexão dos nós e redes secundários e 
terciários às infra-estruturas de RTE-T;

Justificação

A mobilidade regional e o dinamismo e a atratividade dos territórios assentam de forma 
significativa em interconexões eficazes entre as infra-estruturas de RTE-T e as redes e nós 
secundários e terciários.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da mobilidade regional, com a 
ligação dos nós secundários e terciários às 
infraestruturas de RTE-T;

(b) melhoria da mobilidade regional, com a 
ligação dos nós secundários e terciários às 
infra-estruturas de RTE-T e investindo em 
aeroportos regionais;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade urbana 
sustentável;

(c) desenvolvimento e melhoramento de 
sistemas de transportes e de mobilidade 
ecológicos, seguros, de baixo ruído, 
inteligentes e interoperáveis e promoção
dos transportes da mobilidade local e 
regional, rural e urbana, sustentável e 
acessível;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Completar as infra-estruturas de 
base de transporte em regiões menos 
desenvolvidas a fim de melhorar a coesão 
territorial e social, de promover o 
emprego, de criar sistemas de transporte 
sustentáveis e interoperáveis, desenvolver 
transportes eficientes em termos de 
ambiente e melhorar a segurança dos 
transportes, a sua conveniência e 
acessibilidade aos cidadãos da Europa;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolvimento de um sistema 
ferroviário interoperável global e de 
elevada qualidade.

(d) Promoção de um desenvolvimento 
ótimo do tráfego através da introdução de 
sistemas de transporte inteligentes, como 
do desenvolvimento e apoio a um sistema 
ferroviário acessível, interoperável global e 
de elevada qualidade, incluindo o 
desenvolvimento de ERTMS e medidas de 
redução do ruído do transporte ferroviário 
de mercadorias na fonte: apoio a serviços 
de autocarros favoráveis ao ambiente e 
aos transportes sustentáveis por via 
marítima;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) desenvolvimento de um sistema 
complexo de transportes multimodais, 
incluindo plataformas logísticas públicas, 
terminais intermodais e apoio inicial a 
ligações regulares de transporte 
internacional, bem como inclusão de 
zonas industriais e aeroportos 
internacionais nos transportes 
multimodais e sua conexão adequada a 
infra-estruturas transeuropeias e 
nacionais fundamentais;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) modernização dos transportes 
urbanos e aumento da sua eficiência;

Alteração 45
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) desenvolvimento de sistemas 
sustentáveis de transporte marítimo ou 
aéreo suscetíveis de contribuir para uma 
acessibilidade ótima das ilhas para os 
passageiros e as mercadorias.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) desenvolvimento das infra-estruturas 
de turismo, incluindo infra-estruturas de 
transporte para sítios ou instalações de 
turismo;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) desenvolvimento de uma rede de 
transportes segura, em particular para 
alcançar o objetivo de reduzir de 50 % o 
número de vítimas nas estradas;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) melhoria da mobilidade regional, 
com a ligação dos nós secundários e 
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terciários às infra-estruturas de RTE-T;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, os indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, 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 fixadas as metas cumulativas 
para 2022.

A Comissão desenvolverá a lista de 
indicadores comuns, tendo em 
consideração, inter alia, a minimização 
dos custos externos, a proteção do clima, 
a redução dos acidentes, da poluição do 
ar e do ruído, em conformidade com o 
artigo 24.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC] e com o disposto na 
resolução do Parlamento Europeu sobre o 
"Roteiro para um Espaço Único Europeu 
dos Transportes" [2011/2096(INI)]. Os 
indicadores comuns serão reformulados ab 
initio e fixadas as metas cumulativas para 
2022.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Quanto aos indicadores de resultados 
específicos a cada programa, os últimos 
dados disponíveis serão reutilizados e as 
metas a alcançar serão fixadas para 2022, e 
assumirão uma expressão tanto 
quantitativa quanto qualitativa.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável no âmbito dos 
programas operacionais, através de ações 
integradas em estratégias para enfrentar os 
desafios económicos, ambientais, 
climáticos e sociais que afetam as zonas 
urbanas.

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável no âmbito dos 
programas operacionais, através de ações 
integradas em estratégias para enfrentar os 
desafios económicos, ambientais, 
climáticos, sociais e de mobilidade que 
afetam as zonas urbanas.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável no âmbito dos 
programas operacionais, através de ações 
integradas em estratégias para enfrentar os 
desafios económicos, ambientais, 
climáticos e sociais que afetam as zonas 
urbanas.

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável no âmbito dos 
programas operacionais, através de ações 
integradas em estratégias para enfrentar os 
desafios económicos, ambientais, 
climáticos, de transporte e sociais que 
afetam as zonas urbanas.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Tendo em conta as disposições do 
roteiro do Parlamento Europeu para um 
Espaço Único Europeu dos Transportes 
(2011/2096 (INI)), o apoio ao 
desenvolvimento urbano terá em 
consideração, respeitando o princípio da 
subsidiariedade, qualquer plano de 
mobilidade urbana que haja sido 
elaborado para a zona urbana de que se 
trate, cujas disposições serão definidas 
pela Comissão numa proposta relativa à 
mobilidade urbana a apresentar até 2015.
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Justificação

Na lógica do roteiro do Parlamento Europeu para um espaço único europeu dos transportes, 
em que o Parlamento faz apelo a propostas relativas à mobilidade urbana até 2015, as 
disposições do plano de mobilidade urbana devem ser definidas pela Comissão Europeia, e 
os apoios do FEDER devem ter em conta esses planos para verificar a elegibilidade dos 
projetos relativamente aos fundos, bem como a boa utilização dos fundos atribuídos.

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A melhoria da qualidade de saúde e 
de vida para a população em áreas 
urbanas através da redução de acidentes, 
da poluição sonora e atmosférica através 
de projetos cofinanciados no projetos dos 
transportes;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) orçamento per capita da cidade;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Existência de uma estratégia com ações 
integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas.

(b) Existência de uma estratégia com ações 
integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos, sociais 
e de mobilidade que afetam as zonas 
urbanas.

Alteração 57



AD\905853PT.doc 27/37 PE486.006v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As disposições a que se refere a 
alínea (a) não poderão constituir um 
obstáculo à seleção de cidades situadas 
em regiões periféricas ou insulares ou 
cuja dimensão em termos populacionais 
seja sensivelmente inferior à das grandes 
aglomerações urbanas do Estado-Membro 
em causa.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção à resolução das 
dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Os programas operacionais cofinanciados 
pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidas no artigo 
111.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento 
(CE) n.º …/2012 [RDC] devem dar 
especial atenção a melhorar a mobilidade 
e acessibilidade nessas regiões e à 
resolução das dificuldades específicas das 
referidas zonas.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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 seguros, baseados 
na mobilidade sustentável;



PE486.006v02-00 28/37 AD\905853PT.doc

PT

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As oportunidades específicas de 
projetos de turismo sustentável, com base 
na proteção da herança natural, cultural 
e histórica;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Todas as empresas estabelecidas nas 
regiões ultraperiféricas podem beneficiar 
da dotação específica adicional e, em 
derrogação ao artigo 3.°, n.° 1, alínea a), 
de todo o investimento produtivo 
financiado a título do FEDER.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Avaliação

O mais tardar em 31 de Dezembro de 
2017, a Comissão apresentará ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu um 
relatório de avaliação sobre a 
concretização dos objetivos definidos no 
presente regulamento.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo – linha 10-A (nova)
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Texto da Comissão

Turismo Visitantes Número de visitantes a 
atrações beneficiárias de 
apoio 

Alteração do Parlamento

Turismo Visitantes Número de visitantes a 
atrações beneficiárias de 
apoio 

EUR Volume dos 
investimentos na 
mobilidade sustentável e 
inteligente

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo – linha 15

Texto da Comissão

Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 
novas linhas férreas
 da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas
 da qual: RTE-T

Alteração do Parlamento

Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 
novas linhas férreas
 da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reparadas, 
reconstruídas ou 
modernizadas
 da qual: RTE-T
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo – linha 16-A

Texto da Comissão

Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 
novas linhas férreas

 da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas

 da qual: RTE-T

Alteração do Parlamento

Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 
novas linhas férreas

 da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas

 da qual: RTE-T

Número Troços transfronteiriços 
recém-construídos, 
reconstruídos ou 
modernizados

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo – linha 16-A (nova)

Texto da Comissão

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 

novas linhas férreas
da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas
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Alteração do Parlamento

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 

novas linhas férreas
da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas

Toneladas-km Aumento do volume de 
bens transportados por 
via-férrea

Alteração 67

Proposta de regulamento
Anexo – linha 16-B (nova)

Texto da Comissão

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 

novas linhas férreas
da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas

Alteração do Parlamento

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 

novas linhas férreas
da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas

passageiros/km Aumento do número de 
passageiros transportados 
por via-férrea

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo –linha 16-C (nova)



PE486.006v02-00 32/37 AD\905853PT.doc

PT

Texto da Comissão

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 

novas linhas férreas
da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas

Alteração do Parlamento

Transportes
Caminhos-de-ferro km Quilometragem total das 

novas linhas férreas
da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
linhas reconstruídas ou 
modernizadas

km Quilometragem total das 
linhas férreas equipadas 
com ERTMS

Alteração 69

Proposta de regulamento
Anexo – linha 19

Texto da Comissão

Estradas km Quilometragem total das 
novas estradas
da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
estradas reconstruídas ou 
modernizadas
da qual: RTE-T

Alteração do Parlamento

Estradas km Quilometragem total das 
novas estradas
da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
estradas reparadas, 
reconstruídas ou 
modernizadas
da qual: RTE-T
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Anexo – linha 20-A (nova)

Texto da Comissão

Estradas km Quilometragem total das 
novas estradas

 da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
estradas reconstruídas ou 
modernizadas

 da qual: RTE-T

Alteração do Parlamento

Estradas km Quilometragem total das 
novas estradas

 da qual: RTE-T

km Quilometragem total das 
estradas reconstruídas ou 
modernizadas

 da qual: RTE-T

Número Troços transfronteiriços 
recém-construídos, 
reconstruídos ou 
modernizados

Alteração 71

Proposta de regulamento
Anexo – linha 20-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração do Parlamento

Aeroportos 
internacionais

minutos Redução total do tempo 
médio necessário para 
atingir o aeroporto por 
meio dos transportes 
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públicos a partir do 
centro da cidade mais 
próxima

Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo – linha 20-A (nova)

Texto da Comissão

Transportes urbanos Viagens de passageiros Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços 
de transportes urbanos 
beneficiários

Alteração do Parlamento

Transportes urbanos Viagens de passageiros Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços 
de transportes urbanos 
beneficiários

Percentagem Mudança na quota modal 
dos transportes públicos e 
da mobilidade não 
motorizada como andar a 
pé e de bicicleta

Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo – linha 21-A (nova)

Texto da Comissão

Transportes urbanos Viagens de passageiros Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços 
de transportes urbanos 
beneficiários

Alteração do Parlamento

Transportes urbanos Viagens de passageiros Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços 
de transportes urbanos 
beneficiários

Veículos com melhor 
ecoeficiência

Aumento do número de 
veículos e 
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desenvolvimento da 
infraestrutura adequada 
ao transporte urbano 
ecoeficiente

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo – linha 22-A (nova)

Texto da Comissão

Vias navegáveis interiores toneladas-km Aumento da carga 
transportada em vias 
navegáveis interiores 
melhoradas

Alteração do Parlamento

Vias navegáveis interiores toneladas-km Aumento da carga 
transportada em vias 
navegáveis interiores 
melhoradas

Viagens de passageiros Aumento do número de 
passageiros que utilizam 
serviços de transporte por 
via navegável interior

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo – linha 22-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração do Parlamento

Efeitos climáticos milhões de toneladas de 
equivalentes de CO2

Alteração das emissões de 
gases com efeito de estufa 
resultante de medida(s) 
cofinanciada(s)

Alteração 76
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Proposta de regulamento
Anexo – linha 27

Texto da Comissão

Tratamento das águas 
residuais

Equivalente de população População adicional 
servida pelas melhorias do 
sistema de tratamento de 
águas residuais

Alteração do Parlamento

Tratamento das águas 
residuais

Equivalente de população Capacidade adicional de 
tratamento das águas 
residuais

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo – linha 32

Texto da Comissão

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

Alteração do Parlamento

Natureza e biodiversidade Hectares Superfície dos biótopos 
restaurados
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