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Alteração 1
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Espera que as estratégias 
ambientais regionais respeitem a lógica 
do Pacto Ecológico, incluindo o princípio 
de «não prejudicar significativamente», e 
sejam especificamente concebidas para 
apoiar a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e em plena 
conformidade com o Acordo de Paris e os 
objetivos de neutralidade climática da 
UE; considera importante assegurar que 
uma parte suficiente dos fundos de coesão 
seja reservada e utilizada adequadamente 
a nível regional e local, em conformidade 
com o objetivo de combater as alterações 
climáticas e proteger a biodiversidade;

Or. en

Alteração 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais devem ser 
adaptadas e ser parte integrante dos 
objetivos pertinentes, em consonância 
com as três categorias acima referidas, 

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais e a neutralidade 
climática devem estar no centro das 
decisões de financiamento, com especial 
destaque para uma transição justa para as 
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com especial destaque para as medidas de 
atenuação nas regiões com setores 
económicos com uso intensivo de carbono;

regiões com setores económicos com uso 
intensivo de carbono;

Or. en

Alteração 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais devem ser adaptadas 
e ser parte integrante dos objetivos 
pertinentes, em consonância com as três 
categorias acima referidas, com especial 
destaque para as medidas de atenuação nas 
regiões com setores económicos com uso 
intensivo de carbono;

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais devem ser adaptadas 
e ser parte integrante dos objetivos 
pertinentes, em consonância com as três 
categorias acima referidas, com especial 
destaque para as medidas de atenuação nas 
regiões com setores económicos com uso 
intensivo de carbono; considera que a 
nova política de coesão confere aos 
Estados-Membros, regiões e municípios a 
oportunidade de realizarem projetos que 
visem a autossuficiência energética, 
sempre que possível, a fim de aumentar a 
sua resiliência energética e diversificar as 
fontes de energia de acordo com o Pacto 
Ecológico e o objetivo da União de 
alcançar a neutralidade climática;

Or. en

Alteração 4
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais devem ser adaptadas 
e ser parte integrante dos objetivos 
pertinentes, em consonância com as três 
categorias acima referidas, com especial 
destaque para as medidas de atenuação nas 
regiões com setores económicos com uso 
intensivo de carbono;

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais devem ser adaptadas 
e ser parte integrante dos objetivos 
pertinentes, em consonância com as três 
categorias acima referidas, com especial 
destaque para as medidas de atenuação nas 
regiões com setores económicos com uso 
intensivo de carbono; observa que deve ser 
dada especial atenção às necessidades e 
desafios em matéria de coesão 
enfrentados pelas regiões periféricas, 
rurais e ultraperiféricas, bem como pelas 
regiões insulares, zonas escassamente 
povoadas e outros territórios 
geograficamente desfavorecidos;

Or. en

Alteração 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais devem ser adaptadas 
e ser parte integrante dos objetivos 
pertinentes, em consonância com as três 
categorias acima referidas, com especial 
destaque para as medidas de atenuação nas 
regiões com setores económicos com uso 
intensivo de carbono;

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais devem ser adaptadas 
e ser parte integrante dos objetivos 
pertinentes, em consonância com as três 
categorias acima referidas, com especial 
destaque para as medidas de atenuação nas 
regiões com setores económicos com uso 
intensivo de carbono; estas medidas 
poderiam prever a utilização de gás 
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natural como apoio para as energias 
renováveis;

Or. en

Alteração 6
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais devem ser adaptadas 
e ser parte integrante dos objetivos 
pertinentes, em consonância com as três 
categorias acima referidas, com especial 
destaque para as medidas de atenuação nas 
regiões com setores económicos com uso 
intensivo de carbono;

1. Salienta que a política de coesão 
deve continuar a investir em todas as 
regiões com base nas três categorias 
existentes — regiões menos desenvolvidas, 
regiões em transição e regiões mais 
desenvolvidas — e que as estratégias 
ambientais devem ser adaptadas e ser parte 
integrante dos objetivos pertinentes, em 
consonância com as três categorias acima 
referidas, com especial destaque para as 
medidas de atenuação nas regiões com 
setores económicos com uso intensivo de 
carbono;

Or. en

Alteração 7
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem 
continuar a ser direcionados para as três 
categorias existentes — regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões mais desenvolvidas — e que as 
estratégias ambientais devem ser adaptadas 
e ser parte integrante dos objetivos 

1. Salienta que os investimentos no 
âmbito da política de coesão devem ser 
sobretudo direcionados para três categorias 
existentes — regiões menos desenvolvidas, 
regiões em transição e regiões 
transfronteiriças — e que as estratégias 
ambientais devem ser adaptadas e ser parte 
integrante dos objetivos pertinentes, em 
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pertinentes, em consonância com as três 
categorias acima referidas, com especial 
destaque para as medidas de atenuação nas 
regiões com setores económicos com uso 
intensivo de carbono;

consonância com as três categorias acima 
referidas, com especial destaque para as 
medidas de atenuação nas regiões com 
setores económicos com uso intensivo de 
carbono;

Or. ro

Alteração 8
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Insiste que as autoridades 
regionais e locais têm um papel 
fundamental a desempenhar em todas as 
fases: planeamento, elaboração e 
execução; apoia firmemente o «princípio 
da parceria» e a inclusão das ONG e de 
outras partes interessadas, bem como das 
autoridades regionais e locais, no 
processo de consulta; incentiva a que se 
permita um financiamento mais direto da 
UE para as autoridades locais e regionais, 
a fim de melhorar a eficiência, assegurar 
a coerência e reduzir os encargos 
administrativos; recorda que a 
transparência e a comunicação proactiva 
sobre os fundos disponíveis constitui 
também um requisito importante para 
assegurar a sua utilização mais eficaz;

Or. en

Alteração 9
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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1-A. Considerando que, no âmbito da 
política de coesão, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo de Coesão têm sido as principais 
fontes de financiamento das intervenções 
no domínio dos transportes, com uma 
dotação de mais de 70 mil milhões EUR 
no período de financiamento de 
2014-2020, e que a gestão da política de 
coesão é partilhada entre a UE e os 
Estados-Membros, o que torna este 
processo mais descentralizado;

Or. en

Alteração 10
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que as maiores 
desigualdades de rendimento são 
observadas nas regiões mais abastadas, 
insistindo em que as localidades com 
concentração de dificuldades sociais, em 
termos de acesso aos transportes e 
serviços públicos, devem receber maior 
atenção da política de coesão, 
independentemente do nível de 
rendimento da sua região;

Or. fr

Alteração 11
Sara Cerdas

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Alerta para a necessidade de uma 
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utilização efetiva dos Fundos de Coesão 
nas Regiões Ultraperiféricas devido ao 
afastamento geográfico e da dispersão 
territorial das mesmas; recomenda a 
adoção e implementação de políticas 
destinadas a reduzir seu défice de 
acessibilidade, com o continente europeu.

Or. pt

Alteração 12
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considerando que as emissões de 
gases com efeito de estufa dos transportes 
representam 27 % das emissões globais da 
UE e que são as únicas que continuam a 
aumentar, pelo que os transportes devem 
contribuir para alcançar a neutralidade 
climática até 2050.

Or. en

Alteração 13
Rovana Plumb, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que o setor dos 
transportes facilita o acesso a mercados, 
empregos, cuidados de saúde e educação 
a todos os grupos económicos e sociais, 
com uma ampla cobertura geográfica;

Or. en
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Alteração 14
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Considerando que os projetos de 
transportes apoiados pelo chamado 
«envelope da coesão», a transferência do 
Fundo de Coesão para o Mecanismo 
Interligar a Europa, no âmbito do 
próximo Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027, serão sujeitos ao processo de 
resistência às alterações climáticas e terão 
de contribuir com 60 % do envelope 
financeiro global do Mecanismo 
Interligar a Europa para os objetivos 
climáticos;

Or. en

Alteração 15
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Considerando que a integração da 
dimensão ambiental na política de coesão 
tem aumentado ao longo do tempo; que os 
fundos que apoiam uma maior 
percentagem de projetos rodoviários 
resultam num desempenho inferior do 
acompanhamento das ações climáticas, 
sendo que as estradas são, no entanto, 
essenciais para melhorar a conectividade 
em regiões que carecem de uma rede 
rodoviária de qualidade; que, no último 
período financeiro de 2014-2020, 25 % da 
dotação total da política de coesão 
relacionada com os transportes contribuiu 
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para a ação climática, apesar da grande 
quantidade de projetos relativos às 
estradas;

Or. en

Alteração 16
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Salienta o papel dos setores dos 
transportes e do turismo na transição 
para uma economia mais ecológica e 
hipocarbónica; apela a uma forte 
integração destes setores nos roteiros e 
estratégias climáticas regionais;

Or. en

Alteração 17
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 1-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-E. Salienta as necessidades de 
investimento das regiões e municípios no 
sentido de uma mobilidade mais 
sustentável e inteligente; destaca, a este 
respeito, as oportunidades de 
financiamento de programas da UE, tais 
como o FEDER, o Fundo de Coesão, o 
LIFE, a iniciativa Horizonte e o Fundo 
para uma Transição Justa;

Or. en
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Alteração 18
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 1-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-F. Salienta que a abordagem da 
integração da dimensão ambiental é 
normalmente definida de forma mais 
clara nos fundos geridos a nível central, 
enquanto que nos fundos com gestão 
partilhada no âmbito da política de 
coesão, a inclusão de considerações 
ambientais específicas nos convites à 
apresentação de propostas, avaliação, 
seleção ou acompanhamento de projetos, 
especialmente no caso de projetos mais 
pequenos, é, em grande medida, deixada 
ao critério das autoridades de gestão em 
cada Estado-Membro; solicita, por 
conseguinte, aos Estados-Membros que 
assegurem que as autoridades de gestão 
promovam e incentivem a integração da 
consideração ambiental nos projetos para 
além da fase de programação, por 
exemplo, através da emissão de 
orientações ou da organização de 
atividades de sensibilização para os 
candidatos;

Or. en

Alteração 19
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 1-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-G. Destaca a necessidade de 
assegurar uma abordagem coerente com a 
integração da dimensão ambiental nos 
investimentos em transportes, que pode 
ser garantida através do alinhamento da 
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programação com a fase de execução do 
projeto;

Or. en

Alteração 20
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 1-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-H. Considera que, a fim de assegurar 
ainda mais a integração do ambiente nos 
projetos de transportes, o financiamento 
da política de coesão deve reforçar a 
integração entre o setor dos transportes e 
os setores energético e digital, com vista a 
capitalizar e maximizar as potenciais 
sinergias;

Or. en

Alteração 21
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida;

2. Sublinha que os fundos da política 
de coesão devem responder aos objetivos 
políticos comuns da UE e às necessidades 
das regiões visadas, pelo que os 
investimentos devem contribuir para 
reforçar a investigação e a inovação, o 
crescimento e a competitividade, para 
promover a mobilidade sustentável e a 
conectividade, bem como para melhorar o 
bem-estar dos cidadãos e comunidades;

Or. en
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Alteração 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida;

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida; considera que as regiões 
europeias são geograficamente muito 
diversas, pelo que podem necessitar de 
soluções específicas para melhorar os 
seus sistemas de transporte e 
infraestruturas, que devem basear-se em 
soluções ecológicas e limpas, com vista a 
serem mais competitivas no futuro;

Or. en

Alteração 23
Sara Cerdas

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida;

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida; Os fundos de coesão 
devem ser aplicados em projetos que 
tragam valor acrescido para as regiões a 
nível económico, social e ambiental.

Or. pt
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Alteração 24
Andor Deli

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida;

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida, assegurando assim a 
coesão territorial, social e económica 
entre as regiões da UE;

Or. en

Alteração 25
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida;

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas, com o 
objetivo particular de fomentar 
atempadamente as transições digital e 
ecológica, e também contribuir para o 
bem-estar dos cidadãos e comunidades que 
ali vivem e melhorar o seu nível de vida;

Or. en

Alteração 26
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida;

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida, uma vez que a principal 
missão destes fundos é a coesão;

Or. en

Alteração 27
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida;

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas, fomentar 
o crescimento socioeconómico e a criação 
de emprego e também contribuir para o 
bem-estar dos cidadãos e comunidades que 
ali vivem e melhorar o seu nível de vida;

Or. en

Alteração 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e também 
contribuir para o bem-estar dos cidadãos e 
comunidades que ali vivem e melhorar o 
seu nível de vida;

2. Sublinha que os fundos de coesão 
devem responder, em primeiro lugar, às 
necessidades das regiões visadas e mais 
pobres e também contribuir para o bem-
estar dos cidadãos e comunidades que ali 
vivem, melhorar o seu nível de vida e 
dinamizar as economias locais;
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Or. en

Alteração 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Reconhece a importância dos 
fundos de coesão para o cumprimento dos 
princípios da política de coesão e 
enquanto instrumento para dar um 
impulso às regiões menos povoadas, 
ultraperiféricas e montanhosas; salienta 
que a política de coesão deve concentrar-
se especialmente nas regiões com 
infraestruturas subdesenvolvidas e sem 
investimento suficiente, com especial 
destaque para as infraestruturas de gás 
que permitirão uma transição energética 
suave das regiões;

Or. en

Alteração 30
Sara Cerdas

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. A Política de Coesão deve 
permanecer um dos principais 
instrumentos da ação europeia para a era 
pós 2020, sobretudo no que diz respeito às 
RUP, que precisam de lutar para atenuar 
as disparidades regionais que ainda são 
evidentes. Os investimentos europeus 
nestas regiões não representam apenas 
uma política de recuperação de atrasos e 
de compensação de desvantagens, mas 
representam igualmente benefícios para 
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toda a União Europeia;

Or. pt

Alteração 31
Rovana Plumb

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Destaca o papel da política de 
coesão no apoio aos principais desafios 
para o setor dos transportes na UE, 
incluindo um espaço único europeu dos 
transportes que funcione bem, ligando a 
Europa a redes de infraestruturas de 
transportes modernas, multimodais e 
seguras e mudando para uma mobilidade 
com baixas emissões;

Or. en

Alteração 32
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que as infraestruturas 
desenvolvidas no âmbito da política de 
coesão devem apoiar a conclusão das 
pequenas ligações ferroviárias 
transfronteiras em falta e outras 
ramificações da rede europeia de ciclovias 
(EuroVelo), contribuindo assim para a 
integração europeia e a dinamização das 
regiões rurais e limítrofes;

Or. en
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Alteração 33
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que 
os novos critérios devem restringir-se aos 
baixos níveis de educação, à ação contra 
as alterações climáticas e à transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 
particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego;

3. Considera que, tendo em conta os 
efeitos da pandemia de COVID-19 em 
termos económicos, sociais e de emprego, 
especialmente nos setores mais afetados, 
como o dos transportes e do turismo, a 
política de coesão deve apoiar o 
financiamento de uma recuperação 
sustentável dos mesmos;

Or. en

Alteração 34
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que os 
novos critérios devem restringir-se aos 
baixos níveis de educação, à ação contra 
as alterações climáticas e à transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 
particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego;

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos não deve basear-se, apenas no 
nível do PIB per capita ou nos baixos 
níveis de educação ou mesmo no 
desemprego, que continuam obviamente a 
ser critérios relevantes, em particular 
tendo em conta os efeitos no contexto da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos e sociais para o emprego; mas 
também deve ter em conta a configuração 
do território, e em particular as questões 
relacionadas com os riscos de inundações 
e fenómenos meteorológicos que 
repetidamente causam graves danos 
humanos e materiais;

Or. fr
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Alteração 35
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que os 
novos critérios devem restringir-se aos 
baixos níveis de educação, à ação contra 
as alterações climáticas e à transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 
particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego;

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita, com 
especial destaque para as regiões com 
baixos níveis de rendimento e educação, e 
que os novos critérios devem restringir-se à 
ação contra as alterações climáticas e à 
transição, combatendo o desemprego 
através da criação de empregos 
ecológicos, em particular tendo em conta 
os efeitos da pandemia de COVID-19 em 
termos económicos, sociais e de emprego;

Or. en

Alteração 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que os 
novos critérios devem restringir-se aos 
baixos níveis de educação, à ação contra as 
alterações climáticas e à transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 
particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego;

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que os 
novos critérios devem ter especialmente 
em conta os baixos níveis de educação, a 
ação contra as alterações climáticas e a 
transição, com especial destaque para o 
desemprego, em particular tendo em conta 
os efeitos da pandemia de COVID-19 em 
termos económicos, sociais e de emprego; 
salienta que as regiões devem ser capazes 
de integrar ainda a mitigação das 
alterações climáticas e a adaptação às 
mesmas em todas as políticas 
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relacionadas com os transportes e as 
infraestruturas, o que também poderá ter 
impacto, entre outros, nas políticas 
florestais, marítimas, socioeconómicas e 
ambientais;

Or. en

Alteração 37
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que os 
novos critérios devem restringir-se aos 
baixos níveis de educação, à ação contra 
as alterações climáticas e à transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 
particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego;

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB e rendimento per 
capita, bem como nos indicadores de 
pobreza, e que os novos critérios devem 
tomar em consideração as medidas contra 
as alterações climáticas e a transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 
particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego;

Or. ro

Alteração 38
Rovana Plumb, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que os 
novos critérios devem restringir-se aos 
baixos níveis de educação, à ação contra as 
alterações climáticas e à transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 

3. Recorda que o método de afetação 
dos fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que os 
novos critérios devem restringir-se aos 
baixos níveis de educação, à ação contra as 
alterações climáticas e à transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 
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particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego;

particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego; 
sublinha que, do ponto de vista social, a 
acessibilidade, a fiabilidade e o custo 
acessível dos transportes para todos, são 
fundamentais;

Or. en

Alteração 39
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

Recorda que o método de afetação dos 
fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que os 
novos critérios devem restringir-se aos 
baixos níveis de educação, à ação contra as 
alterações climáticas e à transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 
particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego;

Recorda que o método de afetação dos 
fundos deve continuar a basear-se, em 
grande medida, no PIB per capita e que os 
novos critérios devem incidir sobre os 
baixos níveis de educação, à ação contra as 
alterações climáticas e à transição, com 
especial destaque para o desemprego, em 
particular tendo em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em termos 
económicos, sociais e de emprego;

Or. fr

Alteração 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que as políticas de 
renaturalização e as políticas que visam a 
melhoria de ambientes saudáveis são 
inequivocamente indissociáveis; 
considera que cada espaço urbano que 
constitui a infraestrutura ecológica 
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urbana tem os seus próprios atributos e 
qualidades, dependendo de aspetos como 
a sua localização geográfica, morfologia 
ou imaginário, e todos eles providenciam 
serviços e valores ecológicos essenciais 
para uma cidade, tais como valores 
sociais com impacto direto no nosso bem-
estar, saúde e cultura, e a possibilidade de 
estabelecer relações sociais;

Or. en

Alteração 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que a atribuição de 
fundos deve ser associada a uma forte 
condicionalidade ecológica, excluindo 
particularmente o apoio direto ou indireto 
aos combustíveis fósseis e promovendo o 
desinvestimento nos mesmos e em outras 
fontes emissoras de gases com efeito de 
estufa em favor da eletrificação baseada 
em energias renováveis;

Or. en

Alteração 42
Benoît Lutgen

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente as 
infraestruturas turísticas de transportes, 
às alterações climáticas contribuirá para 
aumentar a resistência das infraestruturas 
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com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

aos impactos das alterações climáticas e 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios, nomeadamente as 
infraestruturas digitais e de conectividade 
nas zonas rurais para apoiar o turismo, o 
acesso ao emprego, o teletrabalho e uma 
melhor multimodalidade nas zonas 
afastadas dos transportes públicos; ;

Or. fr

Alteração 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios; considera que as regiões 
devem dispor de todos os meios 
necessários para a partilha de boas 
práticas, seguimentos e lições aprendidas 
relativamente às infraestruturas de 
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transportes, uma vez que uma inovação 
numa região europeia poderá ser positiva 
para as suas regiões homólogas;

Or. en

Alteração 44
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
sublinha que as infraestruturas que 
promovem a transição para modos de 
transporte mais ecológicos, tais como o 
ferroviário, devem ter prioridade e, por 
conseguinte, representar uma grande 
parte dos investimentos; recorda que o 
objetivo é identificar os domínios em que 
as melhorias a nível das infraestruturas 
podem gerar maiores benefícios;

Or. en

Alteração 45
Sara Cerdas

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração
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4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local, 
principalmente no caso das regiões 
ultraperiféricas e insulares; recorda que o 
objetivo é identificar os domínios em que 
as melhorias a nível das infraestruturas 
podem gerar maiores benefícios 
ambientais, económicos e sociais;

Or. pt

Alteração 46
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local, 
com especial destaque para as regiões 
periféricas, rurais, insulares e 
ultraperiféricas; recorda que o objetivo é 
identificar os domínios em que as 
melhorias a nível das infraestruturas podem 
gerar maiores benefícios;

Or. en
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Alteração 47
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

4. Realça que a segurança do 
território deve ser uma prioridade e que 
salienta que a segurança do território deve 
ser uma prioridade e que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

Or. fr

Alteração 48
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
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infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios societais, económicos e 
ambientais;

Or. en

Alteração 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas, melhorar a qualidade do ar e 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

Or. en

Alteração 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes podem 
influenciar de forma positiva as interações 
transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

4. Realça que a resiliência das 
infraestruturas às alterações climáticas 
contribuirá para aumentar a resistência das 
infraestruturas aos impactos das alterações 
climáticas e reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa durante a vida útil das 
infraestruturas; observa que as 
infraestruturas de transportes sustentáveis 
podem influenciar de forma positiva as 
interações transfronteiras, bem como o 
desenvolvimento regional, urbano e local; 
recorda que o objetivo é identificar os 
domínios em que as melhorias a nível das 
infraestruturas podem gerar maiores 
benefícios;

Or. en

Alteração 51
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recorda que a política da rede 
transeuropeia de transportes (RTE-T) 
assegura a coesão socioeconómica e 
territorial, bem como a acessibilidade em 
toda a UE e respetivas regiões, incluindo 
as regiões remotas, ultraperiféricas, 
insulares, periféricas, montanhosas e 
escassamente povoadas, promovendo 
assim o crescimento económico e a 
criação de emprego; salienta que a plena 
realização da RTE-T é fundamental para 
promover o aumento dos modos de 
transporte mais sustentáveis, ou seja, o 
transporte ferroviário e a navegação 
interior, e um aumento da utilização de 
combustíveis alternativos e das suas 
infraestruturas de recarga e 
reabastecimento; observa que a plena 
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implementação da RTE-T é fundamental 
para acelerar a transição para uma 
mobilidade sustentável e inteligente, em 
conformidade com os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 52
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que a política de coesão 
é o melhor aliado na aplicação das 
estratégias ambientais regionais que 
visam uma verdadeira mudança em 
termos de mobilidade no sentido de uma 
mobilidade mais sustentável nas nossas 
cidades e regiões; considera que, para 
serem plenamente elegíveis e terem acesso 
prioritário aos respetivos fundos 
comunitários, no domínio da mobilidade 
urbana e interurbana, estas estratégias 
devem apoiar especialmente as 
infraestruturas ferroviárias e cicláveis, 
incluindo viabilizadores da 
multimodalidade.

Or. en

Alteração 53
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recorda as fortes desigualdades 
entre as regiões em termos de 
acessibilidade aos transportes, 
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nomeadamente ferroviários; apela, por 
conseguinte, a uma estratégia de abertura 
de territórios isolados ou abandonados;

Or. fr

Alteração 54
Rovana Plumb

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Não obstante, observa que a 
melhoria dos sistemas de transporte está 
igualmente associada a externalidades 
adversas, tais como acidentes rodoviários, 
emissões, alterações climáticas e outros 
impactos ambientais e sociais, que podem 
ser significativos;

Or. en

Alteração 55
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Reitera que a revisão da política 
relativa à RTE-T deve prestar especial 
atenção à facilitação das ligações 
transfronteiras e das ligações em falta, o 
que promoverá a coesão socioeconómica e 
territorial em toda a UE; salienta que a 
revisão da política relativa à RTE-T deve 
também abordar a eliminação de 
estrangulamentos, especialmente nos nós 
urbanos, e reforçar a multimodalidade e 
as infraestruturas de «último quilómetro», 
o que reduzirá consideravelmente o 
congestionamento do tráfego e melhorará 
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a eficiência e a sustentabilidade das vias 
de transporte;

Or. en

Alteração 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Congratula-se com o Relatório 
Especial 6/2020 do Tribunal de Contas 
Europeu sobre mobilidade urbana 
sustentável na UE1-A; toma boa nota das 
suas conclusões de que as cidades da UE 
não estão a avançar de forma suficiente 
para modos de transporte mais 
sustentáveis e ecológicos e que os fundos 
da UE destinados à mobilidade 
sustentável ainda não são utilizados de 
forma eficaz de modo a cumprir os seus 
objetivos;
_________________
1-A Relatório Especial 6/2020 do Tribunal 
de Contas Europeu intitulado 
«Mobilidade urbana sustentável na UE: o 
empenho dos Estados‐Membros é 
indispensável para a concretização de 
melhorias substanciais» 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_PT.pdf

Or. en

Alteração 57
Rovana Plumb

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-B. Convida a Comissão e os Estados-
Membros a explorarem o papel mais 
importante da política de coesão no apoio 
aos esforços de prevenção dos riscos no 
sentido de se adaptarem aos impactos 
presentes e futuros das alterações 
climáticas através de abordagens 
baseadas nos ecossistemas, do 
desenvolvimento de novas infraestruturas 
ou da adaptação das infraestruturas 
existentes e do desenvolvimento da 
capacidade de resiliência às catástrofes a 
nível regional e local;

Or. en

Alteração 58
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Salienta que, tendo em conta a 
relação direta entre a política relativa à 
RTE-T e a coesão socioeconómica e 
territorial, bem como com a transição 
para a neutralidade climática, é 
necessário envolver e consultar as 
organizações da sociedade civil e as partes 
interessadas com vista a uma execução 
mais eficaz, sustentável e adequada dos 
projetos de infraestruturas de transportes;

Or. en

Alteração 59
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; frisa que, nas 
cidades, as características das 
infraestruturas ecológicas, como as 
paredes e telhados verdes, as florestas 
urbanas, os jardins e as hortas, produzem 
benefícios relacionados com a saúde, 
nomeadamente o ar limpo, uma melhor 
qualidade da água e a insonorização.

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e de mobilidade 
sustentáveis e inteligentes e observa que 
estas são importantes tanto nos ambientes 
urbanos como nos rurais, a fim de reduzir 
o impacto das alterações climáticas e 
assegurar a acessibilidade regional;

Or. en

Alteração 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; frisa que, nas 
cidades, as características das 
infraestruturas ecológicas, como as paredes 
e telhados verdes, as florestas urbanas, os 
jardins e as hortas, produzem benefícios 
relacionados com a saúde, nomeadamente 
o ar limpo, uma melhor qualidade da água 
e a insonorização.

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes, 
embora não se limitem aos ambientes 
urbanos, onde vivem cerca de 70 % da 
população da UE; frisa que, nas cidades, as 
características das infraestruturas 
ecológicas, como as paredes e telhados 
verdes, as florestas urbanas, os prados, os 
jardins e as hortas, produzem benefícios 
relacionados com a saúde, nomeadamente 
o ar limpo, uma melhor qualidade da água 
e a insonorização; salienta que os 
investimentos em infraestruturas 
ecológicas em zonas rurais são 
igualmente importantes e não devem ser 
ignorados, especialmente no contexto da 
má qualidade do ar em algumas regiões.

Or. en
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Alteração 61
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; frisa que, nas 
cidades, as características das 
infraestruturas ecológicas, como as paredes 
e telhados verdes, as florestas urbanas, os 
jardins e as hortas, produzem benefícios 
relacionados com a saúde, nomeadamente 
o ar limpo, uma melhor qualidade da água 
e a insonorização.

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; frisa que, nas 
cidades, as características das 
infraestruturas ecológicas, como as paredes 
e telhados verdes, as florestas urbanas, os 
jardins e as hortas, produzem benefícios 
relacionados com a saúde, nomeadamente 
o ar limpo, uma melhor qualidade da água 
e a insonorização. As infraestruturas 
ecológicas criam igualmente 
oportunidades de ligação entre zonas 
urbanas e rurais e proporcionam lugares 
atrativos para viver e trabalhar. Além 
disso, a reorientação de terrenos nas 
cidades para infraestruturas ecológicas 
pode ser uma forma economicamente 
eficiente e viável de torná-los mais 
sustentáveis, resilientes, ecológicos e 
saudáveis;

Or. en

Alteração 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; frisa que, nas 

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; frisa que, nas 
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cidades, as características das 
infraestruturas ecológicas, como as paredes 
e telhados verdes, as florestas urbanas, os 
jardins e as hortas, produzem benefícios 
relacionados com a saúde, nomeadamente 
o ar limpo, uma melhor qualidade da água 
e a insonorização.

cidades, as características das 
infraestruturas ecológicas, como as paredes 
e telhados verdes, as florestas urbanas, os 
jardins e as hortas, produzem benefícios 
relacionados com a saúde, nomeadamente 
o ar limpo, uma melhor qualidade da água 
e a insonorização; considera que as 
soluções de infraestruturas ecológicas 
devem ser igualmente aplicadas, através 
de tecnologias e políticas inovadoras, em 
ambientes não urbanos, a fim de não 
deixar ninguém para trás, evitar a 
fragmentação dos ecossistemas e alinhar 
as diferentes zonas de uma região;

Or. en

Alteração 63
Anna Deparnay-Grunenberg

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; frisa que, nas 
cidades, as características das 
infraestruturas ecológicas, como as paredes 
e telhados verdes, as florestas urbanas, os 
jardins e as hortas, produzem benefícios 
relacionados com a saúde, nomeadamente 
o ar limpo, uma melhor qualidade da água 
e a insonorização.

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; frisa que, nas 
cidades, as características das 
infraestruturas ecológicas, como as paredes 
e telhados verdes, as florestas urbanas, os 
jardins e as hortas, produzem benefícios 
relacionados com a saúde, nomeadamente 
o ar limpo, uma melhor qualidade da água 
e a insonorização; salienta a importância 
de um investimento adequado em 
infraestruturas para velocípedes e outros 
tipos de mobilidade urbana ativa, bem 
como em transportes coletivos ecológicos 
acessíveis, a fim de melhorar a saúde 
pública e reduzir o congestionamento;

Or. en
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Alteração 64
Rovana Plumb, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; frisa que, nas 
cidades, as características das 
infraestruturas ecológicas, como as paredes 
e telhados verdes, as florestas urbanas, os 
jardins e as hortas, produzem benefícios 
relacionados com a saúde, nomeadamente 
o ar limpo, uma melhor qualidade da água 
e a insonorização.

5. Apela à aplicação de soluções de 
infraestruturas ecológicas e observa que 
estas são particularmente importantes nos 
ambientes urbanos, onde vivem cerca de 
70 % da população da UE; congratula-se, 
a este respeito, com o compromisso 
crescente de muitas cidades de reduzir 
consideravelmente o tráfego automóvel, 
ajustando as regras de trânsito e a 
conceção das estradas em favor dos peões 
e dos ciclistas; frisa que, nas cidades, as 
características das infraestruturas 
ecológicas, como as paredes e telhados 
verdes, as florestas urbanas, os jardins e as 
hortas, produzem benefícios relacionados 
com a saúde, nomeadamente o ar limpo, 
uma melhor qualidade da água e a 
insonorização.

Or. en

Alteração 65
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Destaca a importância do Fundo 
para uma Transição Justa para assegurar 
uma transição justa, inclusiva e 
socialmente aceitável para a neutralidade 
climática onde ninguém é deixado para 
trás e onde a pobreza energética é evitada; 
salienta a necessidade de apoiar a 
melhoria de competências e a 
requalificação dos trabalhadores e 
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candidatos a emprego no setor dos 
transportes, com especial atenção para a 
diversidade e a igualdade de género; 
salienta a necessidade de investimento 
sustentável nas PME, numa mobilidade 
inteligente e sustentável, bem como em 
infraestruturas de transporte ecológicas;

Or. en

Alteração 66
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que as zonas rurais e 
intermédias representam 88 % do 
território da UE, acolhem 55 % da sua 
população, geram 43 % do seu valor 
acrescentado bruto e são responsáveis por 
56 % dos seus postos de trabalho; por 
conseguinte, salienta que o 
desenvolvimento rural é fundamental 
para a coesão territorial e 
socioeconómica; solicita à Comissão que 
apresente uma Agenda Rural com uma 
abordagem global que permita às 
comunidades rurais assegurar, 
nomeadamente, a transição para a 
neutralidade climática, incluindo a 
mudança para modos de transporte mais 
sustentáveis e inteligentes;

Or. en

Alteração 67
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Convida a Comissão Europeia a 
apoiar as taxas reduzidas aplicáveis aos 
trabalhos de renovação e os regimes de 
apoio à melhoria da eficiência energética 
em habitações nas cidades europeias, a 
fim de melhorar a sua eficiência, tendo 
em consideração que entre um terço e 
metade da energia nas cidades é gasta em 
aquecimento. Tendo em conta o volume 
de edifícios, residenciais e não só, antigos 
nas cidades, as taxas aplicáveis aos 
trabalhos de renovação devem aumentar 
três a cinco vezes os seus níveis atuais 
para se aproximarem do cenário de 1,5 
graus, de acordo com o Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a política de coesão 
deveria ter um papel mais importante no 
apoio a medidas de prevenção de riscos 
centradas na adaptação aos impactos 
atuais e futuros das alterações climáticas, 
tendo em conta, nomeadamente, as 
abordagens ecossistémicas e as soluções 
baseadas na natureza para o 
desenvolvimento de novas infraestruturas; 
considera que a política de coesão deveria 
igualmente reequipar as infraestruturas 
existentes, a fim de abraçar a adoção de 
medidas em matéria de alterações 
climáticas a nível regional e local;;

Or. en
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Alteração 69
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Recorda as profundas alterações 
em curso no setor do turismo, aceleradas 
pelas repercussões da Covid-19: evolução 
da procura para uma oferta mais local, 
mais ecológica e para infraestruturas de 
acolhimento de dimensões mais 
reduzidas; salienta que, nesta perspetiva, 
o turismo rural representa uma 
verdadeira alavanca para o 
desenvolvimento das regiões 
negligenciadas, contanto que sejam 
realizados investimentos para romper o 
seu isolamento;

Or. fr

Alteração 70
Rovana Plumb

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a importância das novas 
tecnologias ecológicas para uma 
mobilidade e logística sustentáveis, 
inteligentes e automatizadas em todos os 
modos de transporte, incluindo através de 
serviços tecnológicos de bilhética e de 
mobilidade contínua;

Or. en

Alteração 71
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Apela a que seja previsto um 
orçamento específico para o turismo, a 
fim de proporcionar às PME uma base de 
apoio mais firme e assegurar melhores 
oportunidades neste setor;

Or. ro

Alteração 72
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta que nas zonas 
escassamente povoadas, que normalmente 
sofrem de escassez de infraestruturas e 
serviços de transporte de qualidade, os 
cidadãos dependem dos seus veículos 
individuais; recorda que a frequência dos 
serviços de transporte coletivo público 
deve ser aumentada para melhorar a 
ligação e a acessibilidade destas zonas 
escassamente povoadas; solicita à 
Comissão que tenha em conta estas 
peculiaridades nas diferentes iniciativas 
legislativas em matéria de transportes 
sobre mobilidade inteligente e sustentável; 
solicita aos Estados-Membros que 
incluam estas necessidades e desafios nos 
seus planos nacionais;

Or. en

Alteração 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração
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5-B. Insta a Comissão, os Estados-
Membros e, quando aplicável, as regiões e 
as autoridades locais a utilizarem a 
política de coesão para realizar projetos 
de transportes e infraestruturas que 
alinhem a necessidade humana de 
mobilidade com o máximo respeito pela 
natureza e pelos seus ecossistemas; 
considera que a Comissão, os Estados-
Membros e, quando aplicável, as regiões e 
as autoridades locais devem encontrar 
sempre o melhor equilíbrio entre a 
necessidade de melhorar e aumentar as 
infraestruturas e a conservação da 
natureza e dos ecossistemas;

Or. en

Alteração 74
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Incentiva o apoio a uma mudança 
duradoura do transporte rodoviário para 
o ferroviário e de navegação interior, tal 
como estabelecido no Pacto Ecológico 
Europeu; apela à atribuição prioritária de 
fundos de coesão a ações que apoiem 
soluções multimodais e digitais e ações 
que visem a construção, a melhoria e 
conclusão das ligações das 
infraestruturas ferroviárias e de 
navegação interior a portos e outros nós 
multimodais, a fim de facilitar a 
transferência modal;

Or. en

Alteração 75
Anna Deparnay-Grunenberg



AM\1212638PT.docx 43/47 PE657.259v01-00

PT

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Apoia a utilização dos fundos de 
coesão na mobilidade urbana sustentável, 
por exemplo através dos atuais planos de 
mobilidade urbana sustentável, e 
considera que o volume desse 
financiamento deve ser aumentado para 
que mais zonas urbanas possam 
beneficiar do mesmo; incentiva a que se 
continuem a desenvolver soluções eficazes 
para a mobilidade sustentável também nas 
zonas rurais e menos densamente 
povoadas da União;

Or. en

Alteração 76
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Congratula-se com o conjunto 
único de regras que abrange agora sete 
fundos da UE aplicado em parceria com 
os Estados Membros («gestão 
partilhada»). Saúda igualmente a 
proposta da Comissão de aplicar controlos 
mais leves a programas com bons 
antecedentes, com uma maior 
dependência dos sistemas nacionais, e do 
alargamento do princípio da «auditoria 
única», a fim de evitar a duplicação de 
controlos;

Or. en
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Alteração 77
Rovana Plumb, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Destaca o papel das autoridades 
locais e regionais na mitigação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas através de estratégias globais de 
integração regional para garantir o 
desenvolvimento sustentável sem deixar 
ninguém para trás;

Or. en

Alteração 78
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, 
Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Sublinha que a inovação e a 
digitalização desempenham um papel 
fundamental na descarbonização do setor 
dos transportes, em conformidade com as 
ambições do Pacto Ecológico Europeu; 
salienta a necessidade de reforçar o apoio 
financeiro dos fundos de coesão à 
investigação e inovação em soluções de 
mobilidade com níveis baixos e nulos de 
emissões, em particular no que diz 
respeito a tecnologias avançadas e 
mobilidade inteligente em todos os modos 
de transporte, incluindo combustíveis 
alternativos, tais como baterias e 
hidrogénio e projetos de infraestruturas 
sustentáveis; apela à exclusão do 
investimento em combustíveis fósseis do 
financiamento no âmbito da política de 
coesão;
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Or. en

Alteração 79
Rovana Plumb, Vera Tax

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Recorda a importância de apoiar o 
setor do turismo, em particular através de 
investimentos que contribuam para a 
recuperação, competitividade a longo 
prazo e sustentabilidade do setor e das 
suas cadeias de valor, apoiando operações 
que promovam um turismo sustentável, 
acessível, inovador e digital, incluindo o 
ecoturismo, o agroturismo, o turismo 
marítimo, o turismo cultural, o 
cicloturismo e o turismo ferroviário.

Or. en

Alteração 80
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Congratula-se com o novo quadro 
para projetos que introduz uma revisão 
anual do desempenho, sob a forma de um 
diálogo político entre as autoridades do 
programa e a Comissão;

Or. en

Alteração 81
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
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Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Considera que os transportes 
públicos eficientes e a preços acessíveis 
são fundamentais para alcançar uma 
mobilidade urbana e rural sustentável; 
salienta a necessidade de aumentar o 
apoio às redes e frotas de transportes 
públicos a nível local e regional e em 
zonas transfronteiras, como um 
instrumento eficaz para a transição para 
a mobilidade com baixas emissões, 
especialmente nos centros metropolitanos, 
e a conectividade nas zonas rurais para 
promover a coesão territorial; incentiva o 
apoio financeiro a infraestruturas 
abrangentes de ciclismo e pedestrianismo;

Or. en

Alteração 82
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Sublinha a importância de as 
regiões ultraperiféricas continuarem a 
beneficiar de apoio especial da UE.

Or. en

Alteração 83
Vera Tax, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projeto de parecer



AM\1212638PT.docx 47/47 PE657.259v01-00

PT

N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Considera que o transporte 
ferroviário de passageiros deve constituir 
uma verdadeira alternativa aos modos de 
transporte individualizados e aos voos de 
curta e média distância; incentiva, por 
conseguinte, medidas e apoio financeiro 
para reativar linhas ferroviárias locais, 
regionais e inter-regionais, melhorar a 
cooperação transfronteiras entre 
autoridades locais, regionais e nacionais, 
reintroduzir uma rede europeia de 
comboios noturnos, desenvolver um 
sistema unificado e transparente de 
reserva de bilhetes e promover o turismo 
sustentável; incentiva a que se torne o 
transporte ferroviário mais barato, mais 
eficiente e mais atrativo e contribua para 
a redução dos acidentes e das emissões de 
CO2;

Or. en


