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Alteração 14
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia refere 
que existe um grande afastamento e 
insularidade das Regiões Ultraperiféricas 
face às restantes regiões europeias, o que 
implica a existência de graves 
dificuldades económicas e sociais. O 
Fundo de Coesão deverá assim atribuir 
especial atenção aos elevados 
investimentos que é necessário efetuar na 
área dos transportes, energia e ambiente.

Or. pt

Justificação

Existindo uma referência à coesão económica, social e territorial como é efetuada no 
primeiro considerando, faz sentido que sejam também especificadas as necessidades das 
Regiões Ultraperiféricas, dado que o Tratado refere que devem possuir uma atenção especial 
derivada dos constrangimentos naturais que as afetam e aos elevados investimentos que têm 
de efetuar nas áreas elegíveis do Fundo de Coesão.

Alteração 15
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Perante o compromisso do Tratado 
de fortalecer a coesão económica, social e 
territorial da União, a execução da 
política de coesão deverá ter em conta e 
especificidade das realidades e desafios 
económicos que cada Estado-Membro 
enfrenta, nomeadamente os pequenos 
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Estados-Membros insulares que se 
encontram na periferia da União, de 
modo a garantir condições equitativas e a 
possibilidade de todos os cidadãos 
europeus poderem usufruir dos reais 
benefícios económicos resultantes da livre 
circulação de bens, serviços, capitais e 
pessoas.

Or. en

Alteração 16
Tamás Deutsch

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 Tratado. Neste contexto, o 
fundo pode também intervir em domínios 
relativos ao desenvolvimento sustentável 
que apresentem benefícios ambientais 
claros, como a eficiência energética e as 
energias renováveis e, no domínio dos 
transportes que não fazem parte das redes 
transeuropeias, os transportes 
ferroviários, fluviais e marítimos, os 
sistemas de transporte intermodais e sua 
interoperabilidade, a gestão do tráfego 
rodoviário, marítimo, fluvial e aéreo, a 
mobilidade urbana sustentável e os 
transportes públicos.

Or. en

Alteração 17
Nuno Teixeira
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Proposta de regulamento
considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O volume financeiro que cada 
Estado-Membro tem direito a receber por 
parte do Fundo de Coesão e que acabe 
por ser transferido para o Mecanismo 
Interligar a Europa, deve ser alocado a 
projetos desenvolvidos apenas e só nos 
mesmos Estados-Membros na mesma 
proporção que contribuíram para essa 
superior afetação financeira.

Or. pt

Justificação

Apesar de se concordar que exista um valor que seja transferido para o Mecanismo Interligar 
a Europa, faz sentido que a parte que os Estados-Membros mais desfavorecidos que têm 
direito a receber do Fundo de Coesão seja investido nos próprios Estados-Membros, nas 
mesmas proporções financeiras. Ou seja, o valor de contribuição para o Mecanismo deve ser 
investido nos Estados-Membros e não ser desviado para outros países mais ricos a nível 
europeu, respeitando assim o artigo 174° do Tratado.

Alteração 18
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Deverá, todavia, ter-se em 
consideração que não beneficiando do 
Mecanismo Interligar a Europa, as 
regiões ultraperiféricas mantêm a 
extrema necessidade de otimizar as suas 
ligações, em particular no domínio dos 
transportes marítimos de passageiros e 
mercadorias e das suas ligações aéreas 
com o continente europeu e de otimizar as 
suas opções como sistemas energéticos 
isolados, no domínio energético.
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Or. pt

Alteração 19
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O apoio do Fundo de Coesão, de 
acordo com a Facilidade «Interligar a 
Europa», deve ser implementado nos 
termos do artigo 13.º do Regulamento 
(UE) […]/2012 que estabelece a 
Facilidade «Interligar a Europa 35», que 
respeita às dotações nacionais do Fundo 
de Coesão e assegura uma competição 
adequada entre projetos;

Or. ro

Alteração 20
Erminia Mazzoni

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Fundo de Coesão deve apoiar os 
projetos de infraestruturas de transportes 
previstos pelo Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], que estabelece o 
Mecanismo «Interligar a Europa», com 
um montante total de XX EUR a ser 
utilizado exclusivamente pelos 
Estados-Membros elegíveis para 
financiamento do Fundo de Coesão e com 
as taxas de cofinanciamento aplicáveis a 
este último. O processo de seleção do 
projeto deve ser levado a cabo de acordo 
com os objetivos e os critérios 
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estabelecidos no artigo [11.º] do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [que 
estabelece o Mecanismo «Interligar a 
Europa»]. A Comissão deve assegurar, 
durante as diferentes fases do processo de 
seleção de projetos, a aplicação real do 
princípio do máximo respeito pelas 
dotações nacionais, tal como previsto no 
artigo 11.º, n.º 2 do Regulamento (UE) 
n.º [...]/2012 [que estabelece o Mecanismo 
«Interligar a Europa»].

Or. en

Alteração 21
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A mudança no sentido da 
mobilidade sustentável é crucial para 
atingir os objetivos climáticos da 
estratégia «Europa 2020», dado que os 
transportes representam 24 % do total de 
emissões de CO2 na União e que se 
registou um aumento de 34 % das 
respetivas emissões desde 1990. 
Atendendo a que 90 % das deslocações em 
automóveis de passageiros nas cidades 
europeias representam viagens de menos 
de 6 km, existe um potencial considerável 
de transferência modal para deslocações a 
pé, de bicicleta e em transportes públicos. 
São indispensáveis novas prioridades de 
financiamento, uma vez que a maior 
percentagem dos investimentos em 
transportes do Fundo de Coesão foi 
atribuída, no passado, aos transportes 
rodoviários, embora estes sejam já 
responsáveis por 72 % das emissões de 
gases de estufa com origem no setor de 
transportes da União Europeia.
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Or. en

Justificação

Ver Agência Europeia do Ambiente (2009): Relatório n.º 9/2009 – «Greenhouse gas emission 
trends and projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets» Agência 
Europeia do Ambiente, (2011): Relatório AEA n.º 7/2011 – «TERM 2011: transport 
indicators tracking progress. towards environmental targets in Europe».

Alteração 22
Nikos Chrysogelos

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 e desenvolvimento 
inteligentes, sustentáveis e inclusivos, 
procurando minimizar os custos externos 
das atividades apoiadas para a sociedade, 
é necessário definir prioridades de 
investimento no âmbito dos objetivos 
temáticos estabelecidos no Regulamento 
(UE) n.º […]/2012.

Or. en

Alteração 23
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores para avaliar o 
avanço dos programas antes de os 

(7) Por forma a avaliar o avanço dos 
programas, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
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Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais. Estes 
indicadores devem ser complementados 
pelos indicadores específicos do programa.

que diz respeito a um conjunto comum de 
indicadores. Essas competências devem 
ser exercidas nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela 
Comissão1. Os indicadores comuns devem 
ser complementados pelos indicadores 
específicos do programa.

_________________
1 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Justificação

Devido à sua natureza técnica e à necessidade de homogeneidade das diferentes regras 
específicas do Fundo, os indicadores comuns devem ser adotados pela Comissão por 
intermédio de atos de execução.

Alteração 24
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores para avaliar o 
avanço dos programas antes de os 
Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais. Estes indicadores 
devem ser complementados pelos 
indicadores específicos do programa.

(7) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores orientados para 
resultados qualitativos de modo a avaliar o 
avanço dos programas antes de os 
Estados-Membros elaborarem os seus 
programas operacionais. Estes indicadores 
devem ser complementados pelos 
indicadores específicos do programa e 
indicadores ambientais de modo a aplicar 
o princípio de desenvolvimento 
sustentável e a avaliar os resultados e a 
eficiência dos programas.
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Or. en

Alteração 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As condições em matéria de 
condicionalidade decorrentes do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento devem 
aplicar-se ao Fundo de Coesão no que 
toca ao cumprimento das condições de 
governação económica. Este processo 
deverá ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para 
enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades 
sociais e económicas.

Or. en

Alteração 26
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) aos investimentos no ambiente, 
incluindo domínios relacionados com o 
desenvolvimento sustentável e energia que 
apresentem benefícios para o ambiente;

(a) aos investimentos no ambiente, 
incluindo domínios relacionados com o 
desenvolvimento sustentável, a eficiência 
energética e as energias renováveis que 
apresentem benefícios para o ambiente;

Or. en
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Alteração 27
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos no ambiente, incluindo 
domínios relacionados com o 
desenvolvimento sustentável que 
apresentem benefícios para o ambiente;

a) aos investimentos no ambiente e na 
energia, incluindo domínios relacionados 
com o desenvolvimento sustentável que 
apresentem benefícios para o ambiente, 
promoção da eficiência energética e uso 
de energias renováveis;

Or. pt

Justificação

Se os investimentos na área energética são elegíveis para o Fundo de Coesão (artigo 3°, 
alínea a), faz sentido a energia esteja no âmbito principal de apoio do fundo de coesão. 
Pretende-se assim dar uma maior importância aos investimentos na área energética como 
forma de contribuir para os objetivos da UE 2020.

Alteração 28
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Redes transeuropeias de transportes na 
área das infraestruturas dos transportes, em 
conformidade com as orientações adotadas 
pela Decisão n.º 661/2010/UE;

b) às infraestruturas de transportes de 
cada Estado-Membro e às redes 
transeuropeias de transportes na área das 
infraestruturas dos transportes, em 
conformidade com as orientações adotadas 
pela Decisão n.º 661/2010/UE;

Or. pt

Justificação

Além de serem elegíveis as redes transeuropeias de transportes, também devem ser elegíveis 
os outros investimentos na área dos transportes que os Estados-Membros pretendem efetuar. 
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As regiões podem assim beneficiar deste apoio e realizar investimentos úteis para melhorar 
as ligações de transportes de passageiros e mercadorias.

Alteração 29
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) às redes transeuropeias de transportes 
na área das infraestruturas dos transportes, 
em conformidade com as orientações 
adotadas pela Decisão n.º 661/2010/UE;

(b) às redes transeuropeias de transportes 
na área das infraestruturas dos transportes 
sustentáveis, em conformidade com as 
orientações adotadas pela Decisão n.º 
661/2010/UE;

Or. en

Alteração 30
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) à criação de um programa POSEI 
Transportes e de um programa POSEI 
Energia para as regiões ultraperiféricas;

Or. pt

Alteração 31
Erminia Mazzoni

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 previstos pelo Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [que estabelece o 
Mecanismo «Interligar a Europa»] num 
montante total de XX EUR, de acordo 
com os critérios nele estabelecidos. A 
Comissão assegura que é dada a máxima 
prioridade possível a projetos que digam 
respeito às dotações nacionais, ao abrigo 
do Fundo de Coesão, nas diferentes fases 
do processo de seleção de projetos.

Or. en

Alteração 32
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) à assistência técnica. (c) às atividades informativas e à 
assistência técnica, bem como à formação 
inicial e contínua dos beneficiários, 
parceiros e gestores de projetos;

Or. en

Alteração 33
Richard Seeber

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. de
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Justificação

As grandes quantidades de água de refrigeração, o elevado risco de segurança, assim como a 
questão não resolvida do armazenamento de resíduos radioativos constituem argumentos 
contra a construção de novas centrais nucleares.

Alteração 34
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) 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

Justificação

As atividades mencionadas no Anexo I da Diretiva RCE não devem beneficiar de 
financiamento ao abrigo do Fundo de Coesão pois isso iria distorcer o mercado do sistema 
de comércio de licenças de emissão de gases de estufa e destruir os benefícios da restrição de 
CO2. Uma exceção para os projetos-piloto, proposta pelo Relator, é inapropriada, pois a 
definição de projetos-piloto ainda não se encontra claramente definida, além do facto de que 
as instalações para uso industrial poderiam ser consideradas projetos-piloto.

Alteração 35
Richard Seeber

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) a redução das emissões dos gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE, à exceção do 
aquecimento/arrefecimento urbano, e das 
instalações de produção combinada de 
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calor e eletricidade;

Or. de

Justificação

A modernização de redes de aquecimento e arrefecimento urbano, assim como das 
instalações de cogeração tem potencial no que diz respeito às poupanças de energia, não 
devendo, portanto, ser excluída dos apoios.

Alteração 36
Jan Olbrycht

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) o investimento com vista a conseguir a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em instalações abrangidas pelo 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, exceto 
em instalações de aquecimento e 
arrefecimento urbano e em centrais de 
produção combinada de calor e 
eletricidade;

Or. en

Alteração 37
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) grandes projetos para construção de 
estradas destituídas de ligação 
transfronteiriça, aeroportos que distem, 
pelo menos, 200 km entre si e não 
partilhem a utilização das capacidades de 
infraestrutura existentes;
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Or. en

Alteração 38
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

(c) a habitação. Suprimido

Or. en

Justificação

A renovação da habitação é uma boa oportunidade para poupar energia e representa uma 
ótima relação custo-benefício na redução das emissões dos gases com efeito de estufa. Os 
investimentos neste setor irão criar «empregos verdes» a nível local. Os programas de 
renovação em grande escala são mais eficazes do ponto de vista custo-benefício do que as 
medidas isoladas.

Alteração 39
Tamás Deutsch

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

Texto da Comissão Alteração

(c) a habitação. (c) a habitação, exceto no que diz respeito 
à promoção da eficiência energética e da 
utilização de energias renováveis.

Or. en

Alteração 40
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) a habitação. (c) a habitação, excetuando às medidas de 
eficiência energética e energia renovável.

Or. en

Justificação

Considerando que o parque habitacional é responsável por uma grande parte do consumo de 
energia e constitui uma área em que os benefícios significativos podem ser alcançados em 
termos dos objetivos 20/20/20 no âmbito da estratégia Europa 2020, cremos que excluir a 
elegibilidade de tais ações levaria a um subaproveitamento da mobilização dos recursos 
potenciais. Isto representaria uma oportunidade perdida.

Alteração 41
Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

(c) a habitação. (c) o investimento em novas habitações.

Or. en

Alteração 42
Nikos Chrysogelos

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 […]/2012 [RDC], o 
Fundo de Coesão apoia as seguintes 
prioridades de investimento no âmbito dos 
objetivos temáticos enunciados no artigo 
9.º, n.ºs (4), (5), (6), (7) e (11) do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
respetivamente enumerados abaixo nas 
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alíneas (a), (b), (c), (d) e (e):

Or. en

Alteração 43
Nikos Chrysogelos

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 
compatível com o clima e de poupança 
energética em todos os setores, incluindo 
o desenvolvimento urbano, graças:

Or. en

Alteração 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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 gases, em todos os 
setores da economia, graças:

Or. en

Alteração 45
Erminia Mazzoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

emissões de carbono, em todos os setores 
da economia e promoção de transportes 
sustentáveis, graças:

Or. en

Alteração 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 47
Jan Olbrycht

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, independentemente da sua 
dimensão;

Or. en

Alteração 48
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b – subalínea ii)
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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;

Or. pt

Justificação

Todas as empresas devem ser elegíveis para os investimentos a efetuar na área das energias 
renováveis. Devido ao elevado consumo energético, as grandes empresas poderão adotar 
sistemas mais eficientes, contribuindo decisivamente para a UE alcançar mais facilmente os 
objetivos definidos na Estratégia UE 2020. Além disso, os investimentos efetuados pelas 
Grandes Empresas assumem um efeito de alavancagem da economia, devido ao facto das 
PME serem subcontratadas.

Alteração 49
Nikos Chrysogelos

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 
exclusivamente nas pequenas e médias 
empresas e nas microempresas;

Or. en

Justificação

Até agora, as PME e as micro-empresas beneficiam apenas de modo muito limitado dos 
Fundos estruturais. Ao contrário das grandes empresas, não possuem frequentemente 
capacidade e recursos suficientes para investir em eficiência energética e em energias 
renováveis. Em tempos de austeridade não se justifica que as grandes empresas recorram aos 
fundos comunitários para medidas de eficiência rentáveis.

Alteração 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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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, em 
especial nas pequenas e médias empresas;

Or. en

Alteração 51
Jan Olbrycht

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 à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas, nos edifícios históricos e no setor 
da habitação;

Or. en

Alteração 52
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt
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Justificação

As RUP possuem uma forte dependência face aos combustíveis fósseis importados 
configurando sobrecustos elevados. Deverão ser criados projetos de investigação no domínio 
das energias renováveis e da diversificação da base energética regional, como criar um 
programa específico no domínio da energia para reduzir o custo do afastamento, das 
infraestruturas e dos serviços prestados, a fim de encorajar as políticas ambiciosas que as 
RUP acionaram em matéria de desenvolvimento de energias renováveis.

Alteração 53
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A renovação da habitação é uma boa oportunidade para poupar energia e representa uma 
ótima relação custo-benefício na redução das emissões dos gases com efeito de estufa. Os 
investimentos neste setor irão criar «empregos verdes» a nível local. Os programas de 
renovação em grande escala são mais eficazes do ponto de vista custo-benefício do que as 
medidas isoladas.

Alteração 54
Tamás Deutsch

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 55
Oldřich Vlasák

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 de sistemas de 
distribuição inteligentes a níveis de baixa 
tensão, designadamente redes e edifícios 
inteligentes;

Or. en

Alteração 56
Nikos Chrysogelos

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 compatíveis 
com o clima e de poupança energética 
para as zonas urbanas.

Or. en

Alteração 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 58
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

(v-A) À promoção das «cidades verdes», 
incluindo os investimentos efetuados 
pelas zonas urbanas nas energias 
renováveis e na reconversão de 
infraestruturas energéticas em sistemas 
mais eficientes e sustentáveis;

Or. pt

Justificação

As zonas urbanas estão a efetuar elevados investimentos na área da eficiência energética, 
sendo importante apoiar a reconversão de sistemas energéticos (e.g.: iluminação, 
sinalização) para novos, mais eficientes e amigos do ambiente. É importante promover as 
Green Cities como forma de contribuírem para melhorar a qualidade de vida das populações.

Alteração 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 60
Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Creio que a prioridade de investimento de «desenvolver sistemas amigos do ambiente e de 
transporte com baixo teor de emissão de carbono e a promoção da mobilidade urbana 
sustentável», atualmente ao abrigo do objetivo temático (d) (ii) estaria muito mais alinhada 
com o objetivo temático (a), apoiar a transição com vista a uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores.

Alteração 61
Nikos Chrysogelos

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, 
com base numa abordagem ecossistémica, 
graças:

Or. en

Justificação

A adaptação com base numa abordagem ecossistémica, gestão e prevenção de riscos produz 
muitos benefícios adicionais (emprego, biodiversidade) e é frequentemente muito eficiente do 
ponto de vista custo-benefício.  Por forma a tirar melhor proveito dos orçamentos públicos, a 
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política de coesão devia apoiar medidas que ajudassem a atingir os múltiplos objetivos da 
UE. 

Alteração 62
Nikos Chrysogelos

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 especializado de apoio 
para a adaptação às alterações climáticas 
baseada nos ecossistemas;

Or. en

Alteração 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Texto da Comissão Alteração

(ii) à promoção de investimentos para 
abordar riscos específicos, assegurar a 
capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes.

(ii) à promoção de investimentos para 
abordar riscos específicos, assegurar a 
capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes, incluindo medidas de 
prevenção de inundações e de captura de 
águas;

Or. en

Alteração 64
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

(ii) à promoção de investimentos para 
abordar riscos específicos, assegurar a 
capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes.

(ii) à promoção de investimentos para 
abordar riscos específicos, assegurar a 
capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes, tendo como prioridade realçar 
o papel dos ecossistemas;

Or. en

Alteração 65
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto da Comissão Alteração

(ii) à promoção de investimentos para 
abordar riscos específicos, assegurar a 
capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes.

(ii) à promoção de investimentos para 
abordar riscos específicos, assegurar a 
capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes, incluindo sistemas de gestão 
transfronteiriços, nomeadamente com 
países terceiros.

Or. en

Justificação

No caso de poluição acidental de grande envergadura, é muito importante conseguir uma 
melhor cooperação das autoridades a nível local e regional, incluindo de países terceiros, 
para ações comuns.

Alteração 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

(ii) à promoção de investimentos para 
abordar riscos específicos, assegurar a 
capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes.

(ii) à promoção de investimentos para 
abordar riscos regionais específicos, 
assegurar a capacidade regional de 
resistência às catástrofes e desenvolver 
sistemas de gestão de catástrofes, 
salvaguardando as competências 
nacionais.

Or. de

Alteração 67
Nikos Chrysogelos

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, biodiversidade e 
ecossistemas e promoção da eficiência dos 
recursos e dos recursos culturais através 
da:

Or. en

Alteração 68
Erminia Mazzoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 69
Nikos Chrysogelos

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) superação das importantes necessidades 
de investimento no setor dos resíduos, de 
modo a satisfazer os requisitos do acervo 
ambiental da União, com prioridade para 
as atividades mais importantes na 
hierarquia dos resíduos, como a 
prevenção de resíduos e capacidades 
crescentes de reutilização e reciclagem;

Or. en

Justificação

De acordo com o Roteiro para uma Europa Eficiente e a Diretiva-Quadro Resíduo, o 
financiamento devia dar prioridade a atividades com hierarquia mais elevada no âmbito dos 
resíduos, por forma a evitar a proliferação de incineradores de resíduos e de eliminação de 
resíduos em aterros que produzam um custo maciço social, económico e ambiental.

Alteração 70
Nikos Chrysogelos

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) superação das importantes necessidades 
de investimento no setor da água, de modo 
a satisfazer os requisitos do acervo 
ambiental da União e a promover uma 
água saudável e acessível a todos, bem 
como uma redução das fugas na rede de 
distribuição de água, a reutilização das 
águas residuais domésticas e a recolha 
das águas pluviais;

Or. en
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Alteração 71
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 72
Nikos Chrysogelos

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) melhoria do ambiente urbano, 
incluindo a recuperação de zonas 
industriais abandonadas, a criação e o 
alargamento de espaços verdes e a 
redução da poluição do ar.

Or. en

Alteração73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 74
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) promoção e desenvolvimento da 
prestação de serviços ambientais que 
promovam a melhoria do desempenho 
ambiental e a eficiência na utilização dos 
recursos nas PME e no setor público.

Or. en

Alteração 75
Erminia Mazzoni

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) Eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, graças:

Or. en

Alteração 76
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 3.º – alínea d) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

(d) Promoção de transportes intermodais 
sustentáveis e da mobilidade, favorecendo 
a melhoria das infraestruturas existentes, 
a eliminação dos estrangulamentos 
ferroviários nas principais infraestruturas 
de rede e a colmatação da falta de 
ligações fronteiriças, graças:

Or. en

Justificação

A mudança no sentido da mobilidade sustentável é crucial para atingir as metas climáticas 
da UE para 2020, dado que os transportes representam 24 % de todas as emissões de CO2 
na União, tendo-se registado um aumento das suas emissões em 34 % desde 1990.

Alteração 77
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 3.º – 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 à integração dos novos 
Estados-Membros num Espaço Único 
Europeu dos Transportes multimodal, 
mediante o investimento na rede 
transeuropeia de transportes, focando-se 
simultaneamente na eficiência das 
infraestruturas existentes a curto prazo e 
evitando a dependência da realização a 
longo prazo de projetos de grande 
envergadura;

Or. en

Alteração 78
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul
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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, envolvendo também o 
Mecanismo Interligar a Europa (CEF), o 
FEDER e a Cooperação Territorial;

Or. de

Alteração 79
Erminia Mazzoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) apoio a um Espaço Único Europeu dos 
Transportes multimodal, mediante o 
investimento numa rede transeuropeia de 
transportes principal e abrangente;

Or. en

Alteração 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) ao apoio a um Espaço Único 
Europeu dos Transportes multimodal, 
mediante o investimento em 
infraestruturas de ligação, envolvendo da 
melhor maneira possível o Mecanismo 
Interligar a Europa (CEF), o FEDER e a 
Cooperação Territorial;
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Or. de

Alteração 81
Jan Březina

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;

Suprimido

Or. en

Justificação

Creio que a prioridade de investimento de «desenvolver sistemas amigos do ambiente e de 
transporte com baixo teor de emissão de carbono e a promoção da mobilidade urbana 
sustentável», atualmente ao abrigo do objetivo temático (d) (ii) estaria muito mais alinhada 
com o objetivo temático (a), apoiar a transição com vista a uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores.

Alteração 82
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

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

(ii) ao desenvolvimento de sistemas de 
transportes e de mobilidade ecológicos e 
baseados em energias renováveis, 
incluindo a promoção da mobilidade 
urbana sustentável, centrando-se na 
promoção de cadeias intermodais de 
peões, ciclistas, utilização partilhada de 
automóveis e transportes públicos. Estas 
ações devem depender da adoção de um 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
(PMUS) e da criação de uma rubrica 
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orçamental separada destinada à 
circulação a pé e em bicicleta nos 
respetivos orçamentos públicos;

Or. en

Alteração 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

(ii) ao desenvolvimento de sistemas de 
transportes sustentáveis para todos os 
modos de transporte, visando um teor de 
carbono tão baixo quanto possível, 
incluindo a promoção da mobilidade 
urbana sustentável;

Or. de

Alteração 84
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 86
Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

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

(iii) ao desenvolvimento generalizado e 
reconstrução de sistemas de transportes 
públicos interoperáveis e de alta qualidade.

Or. en

Alteração 87
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

iii) ao desenvolvimento generalizado de 
sistemas ferroviários interoperáveis e de 
alta qualidade e de infraestruturas 
portuárias comerciais e de passageiros 
mais competitivos e sustentáveis;

Or. pt
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Justificação

Se o Fundo de Coesão visa apoiar infraestruturas de transportes e existe uma referência 
direta aos sistemas ferroviários, considera-se que também é importante promover sistemas 
mais eficientes e sustentáveis de infraestruturas portuárias, aumentando assim a sua 
competitividade a nível global. O apoio aos portos é fundamental para promover um sistema 
multimodal mais eficiente e totalmente interligado.

Alteração 88
Nikos Chrysogelos

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.

ao desenvolvimento generalizado de 
sistemas ferroviários interoperáveis e de 
alta qualidade e, em particular, à 
implantação simultânea do ERTMS e à 
redução do ruído ferroviário na fonte;

Or. en

Alteração 89
Jan Olbrycht

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 reabilitação de 
um sistema ferroviário interoperável global 
e de elevada qualidade.

Or. en

Alteração 90
Tomasz Piotr Poręba
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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 reabilitação de 
um sistema ferroviário interoperável global 
e de elevada qualidade.

Or. en

Alteração 91
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 3– alínea d) – subalínea iii-a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) à promoção do transporte 
sustentável por via navegável.

Or. en

Justificação

Os transportes por via navegável em troços marítimos ou interiores assumem um potencial 
significativo de poupança energética, devendo, desta forma, ser incluídos no âmbito do 
Fundo de Coesão.

Alteração 92
Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A alínea e) do artigo 3.º deve ser alinhada com objetivo temático n.º. 11 do artigo 9.º do 
RDC.

Alteração 93
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Melhorar a capacidade institucional e a 
eficácia da administração pública, por 
intermédio do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência das 
administrações e dos serviços públicos 
implicados na execução do Fundo de 
Coesão.

(e) Melhorar a capacidade institucional e a 
eficácia da administração pública 
participativa, por intermédio do reforço da 
capacidade institucional e da eficiência das 
administrações e dos serviços públicos e 
promover o desenvolvimento das 
capacidades dos parceiros sociais, 
organizações não governamentais, 
autoridades locais e regionais e outros 
intervenientes, nomeadamente os 
parceiros mencionados no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) N.º [...]/2012 (RDC), 
implicados na execução do Fundo de 
Coesão.

Or. en

Alteração 94
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São utilizados os indicadores comuns, 1. A Comissão adota uma lista de 
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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.

indicadores comuns em conformidade com 
o artigo 24.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC], mediante atos de 
execução. Esses atos de execução devem 
ser adotados nos termos do procedimento 
de análise a que se refere o artigo 5.º, 
n.º 2, alínea a). Os indicadores comuns 
serão reformulados ab initio e fixados os 
objetivos cumulativos para 2022.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao considerando 7.

Alteração 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Condicionalidade aplicável à intervenção 

do Fundo
1. A Comissão pode solicitar a um Estado-
Membro que reveja e proponha alterações 
aos seus contratos de parceria e 
programas operacionais relevantes, 
sempre que tal seja necessário para:
(a) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho, dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 121.º, n.º 2 do 
Tratado, ou para apoiar a execução de 
medidas dirigidas ao Estado-Membro em 
causa e adotadas em conformidade com o 
artigo 136.º, n.° 1, do Tratado;
(b) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 7, do 
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Tratado; ou
(c) otimizar o impacto das dotações 
nacionais do Fundo de Coesão sobre o 
crescimento ao abrigo do n.º 4, quando 
um Estado-Membro satisfaz uma das 
seguintes condições:
(i) a assistência financeira da União é 
disponibilizada nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 407/2010 do 
Conselho;
(ii) a assistência financeira a médio prazo 
é disponibilizada em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho;
(iii) a assistência financeira, sob a forma 
de empréstimo do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade, é disponibilizada em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.
2. O Estado-Membro apresenta a proposta 
de alteração do Contrato de Parceria e 
dos programas operacionais relevantes no 
prazo de um mês. Se necessário, a 
Comissão formula as suas observações no 
prazo de um mês, a contar da 
apresentação das alterações, devendo 
neste caso o Estado-Membro voltar a 
apresentar a sua proposta no prazo de um 
mês.
3. Se a Comissão não formular 
observações ou se as eventuais 
observações forem satisfatoriamente tidas 
em conta, a Comissão adota, o mais 
rapidamente possível, uma decisão para 
aprovar as alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas relevantes.
4. Em derrogação do n.º 1, sempre que a 
assistência financeira for colocada à 
disposição de um Estado-Membro em 
conformidade com o n.º 1, alínea c), e 
estiver ligada a um programa de 
ajustamento, a Comissão pode, sem 
qualquer proposta do Estado-Membro, 
alterar o Contrato de Parceria e os 
programas, com vista a maximizar o 
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impacto no crescimento e na 
competitividade dos Fundos QEC 
disponíveis. Para assegurar uma 
aplicação eficaz do Contrato de Parceria e 
dos programas relevantes, a Comissão 
participa na sua gestão, como 
especificado no programa de ajustamento 
ou no memorando de entendimento 
celebrado com o Estado-Membro em 
causa.
5. Caso o Estado-Membro não responda 
ao pedido da Comissão referido no n.º 1, 
ou não responda de forma satisfatória no 
prazo de um mês às observações da 
Comissão referidas no n.º 2, a Comissão 
pode, no prazo de três meses após as suas 
observações, adotar uma decisão, por 
meio de um ato de execução, que 
suspenda parte ou todos os pagamentos 
para os programas em causa.
6. A Comissão deve suspender, por meio 
de atos de execução, a totalidade ou parte 
dos pagamentos e das autorizações para 
os programas em causa, desde que:
(a) o Conselho decida que o Estado-
Membro não respeita as medidas 
específicas estabelecidas pelo Conselho, 
em conformidade com o artigo 136.°, n.º 
1, do Tratado;
(b) o Conselho decida, em conformidade 
com o artigo 126.º, n.ºs 8 ou 11 do 
Tratado, que o Estado-Membro em causa 
não tomou as medidas necessárias para 
corrigir o seu défice excessivo;
(c) a Comissão conclua que o Estado-
Membro não tomou as medidas de 
execução do programa de ajustamento 
referido no Regulamento (UE) n.º 
407/2010 do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho e, consequentemente, decida 
não autorizar o pagamento da assistência 
financeira concedida a este Estado-
Membro; ou
(e) o Conselho de Administração do 



AM\903871PT.doc 43/57 PE491.027v01-00

PT

Mecanismo Europeu de Estabilidade 
conclua que a condicionalidade aplicável 
a uma assistência financeira do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade, 
concedida sob a forma de empréstimo 
desse mecanismo ao Estado-Membro em 
causa, não foi respeitada e, 
consequentemente, decida não pagar o 
apoio à estabilidade que lhe estava 
destinado.
7. Ao decidir suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos ou autorizações em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 5 e 
6, respetivamente, a Comissão deve 
assegurar que a suspensão é 
proporcionada e eficaz, tendo em conta a 
situação económica e social do Estado-
Membro em causa, e que respeita a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, em particular no que 
diz respeito ao impacto da suspensão na 
economia do Estado-Membro em causa.
8. A Comissão anula sem demora a 
suspensão dos pagamentos e das 
autorizações, caso o Estado-Membro 
proponha alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas operacionais 
relevantes, como solicitado pela 
Comissão, que sejam aprovadas pela 
Comissão e, se for caso disso:
(a) o Conselho decida que o Estado-
Membro respeita as medidas específicas 
estabelecidas pelo Conselho, em 
conformidade com o artigo 136.°, n.° 1, 
do Tratado;
(b) o procedimento de défice excessivo 
seja suspenso, em conformidade com o 
artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 
1467/97, ou o Conselho decida, em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 12, 
do Tratado, revogar a decisão sobre a 
existência de um défice excessivo;
(c) a Comissão conclua que o Estado-
Membro não tomou as medidas de 
execução do programa de ajustamento 
referido no Regulamento (UE) n.º 
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407/2010 do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho e, consequentemente, decida 
autorizar o pagamento da assistência 
financeira concedida a este Estado-
Membro; ou
(e) o Conselho de Administração do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade 
conclua que a condicionalidade aplicável 
a uma assistência financeira do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade, 
concedida sob a forma de empréstimo 
desse mecanismo ao Estado-Membro em 
causa, foi respeitada e, 
consequentemente, decida pagar o apoio à 
estabilidade que lhe estava destinado.
Ao mesmo tempo, o Conselho decide, sob 
proposta da Comissão, reorçamentar as 
autorizações suspensas em conformidade 
com o artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 
[...] /2012 do Conselho, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período de 2014 a 2020.

Or. en

Alteração 96
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Procedimento de comité

1. A Comissão é coadjuvada pelo Comité 
de Coordenação dos Fundos. Trata-se de 
um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
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Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao considerando 7.

Alteração 97
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Anexo

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

Devido à sua natureza técnica e à necessidade de homogeneidade das diferentes regras 
específicas do Fundo, os indicadores comuns devem ser adotados pela Comissão por 
intermédio de atos de execução.

Alteração 98
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 1 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
pessoas População adicional 

servida por regimes 
públicos de separação de 

resíduos na fonte e 
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reciclagem

Or. en

Alteração 99
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 1 – linha 1-B (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Quilogramas 

per capita
Resíduos domésticos por 

pessoa

Or. en

Alteração 100
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 2 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
m3 Águas residuais 

domésticas reutilizadas e 
águas pluviais recolhidas 

adicionais

Or. en
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Alteração 101
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 2-A (novo)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Serviços ambientais Número Número de PME e de 

autoridades públicas que 
beneficiam de serviços 

ambientais

Or. en

Alteração 102
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 4 – linha 2-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
hectares Área de terreno com 

capacidade aumentada 
para evitar e mitigar 

inundações e condições 
climáticas extremas

Or. en
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Alteração 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 4 – linha 2-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
hectares Área de terreno com 

capacidade aumentada 
para evitar e mitigar 

inundações e condições 
climáticas extremas

Or. en

Justificação

A metodologia para tais medidas é amplamente conhecida e encontra-se disponível nas 
instituições técnicas e científicas de controlo de águas relevantes.

Alteração 104
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 4 – linha 2-B (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
hectares Área de terreno com 

capacidade aumentada 
para evitar e resistir a 

fogos florestais
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Or. en

Alteração 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 4 – linha 2-B (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
hectares Área de terreno com 

capacidade aumentada 
para evitar e resistir a 

fogos florestais

Or. en

Justificação

Existem ecossistemas que ameaçados de destruição ou de grave deterioração. A prevenção e 
o aumento da resistência dos terrenos a incêndios protege as áreas urbanas e acrescenta um 
valor adicional de proteção aos ecossistemas.

Alteração 106
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 7

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
Natureza e 

biodiversidade
hectares Superfície dos habitats em 

melhor estado de 
conservação

Alteração
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UNIDADE NOME
Natureza e 

biodiversidade
hectares Superfície dos habitats 

marinhos e terrestres em 
melhor estado de 

conservação

Or. en

Alteração 107
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 7 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
hectares Novas infraestruturas 

verdes

Or. en

Alteração 108
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 1 – título intercalar 7 – linha 1-B (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
m2 Novos espaços verdes em 

áreas urbanas
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Or. en

Alteração 109
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 2 – título intercalar 1 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
percentagem Alteração da percentagem 

de fontes de energia 
renováveis no consumo 

final de energia 
resultantes de medida(s) de 

cofinanciamento.

Or. en

Alteração 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo – título 2 – título intercalar 1 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
% Percentagem de fontes de 

energia renováveis no 
consumo final de energia

Or. en



PE491.027v01-00 52/57 AM\903871PT.doc

PT

Alteração 111
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 2 – título intercalar 1 – linha 1-B (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Toneladas de 
equivalente-

petróleo

Alteração do consumo 
bruto de energia por setor

Or. en

Alteração 112
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 1 – linha 2-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Número Troços ferroviários 

transfronteiriços 
recentemente construídos, 

reconstruídos ou 
modernizados

Or. en
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Alteração 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 1 – linha 2-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Toneladas de 
equivalente 

CO2

Contribuição das linhas 
ferroviárias 

recém-construídas, 
reconstruídas ou 

modernizadas para a 
redução das emissões GEE

Or. en

Justificação

Propomos acrescentar este indicador porque a avaliação da contribuição de cada projeto de 
infraestruturas para a redução das emissões de gases de estufa faz parte obrigatória da 
avaliação do impacto ambiental (AIA), pelo que já deve haver informação disponível para 
cada projeto.

Alteração 114
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 2 – linha 2

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
km Quilometragem total das 

estradas construídas de 
novo

Alteração



PE491.027v01-00 54/57 AM\903871PT.doc

PT

UNIDADE NOME
Suprimido Suprimido

Or. en

Alteração 115
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 2 – linha 2-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Número Troços transfronteiriços 

recentemente construídos, 
reconstruídos ou 

modernizados

Or. en

Alteração 116
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 3 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Transportes urbanos Transportes urbanos e mobilidade

Or. en

Alteração 117
Nikos Chrysogelos
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Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 3 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
percentagem Alteração da percentagem 

modal dos transportes 
públicos e mobilidade não 

motorizada (ciclistas e 
peões)

Or. en

Alteração 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 3-A (novo)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Transportes públicos Viagens de 

passageiros
Aumento das viagens de 

passageiros nos serviços de 
transportes públicos 

beneficiários

Or. en

Justificação

O apoio aos transportes públicos não se limitará às áreas urbanas mas também cobrirá as 
áreas rurais bem como os locais onde os transportes públicos constituem a única opção a 
preço acessível, em especial no que se refere aos idosos ou às pessoas socialmente 
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desfavorecidas. 

Alteração 119
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 4 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Toneladas de 
equivalente 

CO2

Contribuição da melhoria 
das vias navegáveis 

interiores para a redução 
das emissões de gases com 

efeito de estufa

Or. en

Alteração 120
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 4-A (novo)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Efeitos climáticos Milhões de 

toneladas de 
equivalentes 

CO2

Alteração das emissões de 
gases com efeito de estufa 

resultantes de medida(s) de 
cofinanciamento no setor 

dos transportes
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Or. en

Alteração 121
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Anexo – título 3 – título intercalar 4-B (novo)

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Alteração

UNIDADE NOME
Transporte marítimo 
e transporte por vias 
navegáveis interiores

Toneladas de 
equivalente 

CO2

Contribuição dos modos 
sustentáveis de transporte 
por vias navegáveis para a 
redução das emissões GEE

Or. en


