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Alteração 8
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Regulamento (CE) N.° 1080/2006 
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As consequências das alterações 
climáticas representam um ónus 
particularmente importante para a coesão 
económica, social e territorial e os 
impactos negativos das referidas 
alterações sobre as regiões da UE 
provocarão enormes custos financeiros a 
longo prazo, a menos que sejam 
introduzidas imediatamente as 
contramedidas adequadas para evitar o 
desenvolvimento das alterações climáticas 
e que a política de coesão da UE se 
concentre sobre tais contramedidas,

Or. en

Alteração 9
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Regulamento (CE) N.° 1080/2006 
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Todas as medidas de simplificação 
da aplicação dos programas operacionais 
co-financiados pelo FEDER devem ser 
objecto de uma supervisão contínua e de 
uma avaliação a realizar em 2010, na 
qual se avalie, em particular, o respeito 
dos requisitos de transparência. 

Or. en
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Alteração 10
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Regulamento (CE) N.° 1080/2006 
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

-1. O considerando 10 passa a ter a 
seguinte redacção:
(10) Deverá procurar-se em especial 
assegurar a complementaridade e a 
coerência com outras políticas 
comunitárias, nomeadamente com a 
legislação ambiental comunitária, com os 
compromissos assumidos pela 
Comunidade a nível internacional em 
matéria de protecção climática, com o 
Sétimo Programa-Quadro de 
Actividades em Matéria de Investigação, 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Demonstração e com o 
Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação. Além 
disso, deverá haver sinergias entre, por 
um lado, o apoio concedido pelo FEDER 
e, por outro, o apoio concedido pelo 
Fundo Social Europeu nos termos do 
Regulamento (CE) n.o 1081/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Julho de 2006, relativo ao Fundo 
Social Europeu [2], pelo Fundo de 
Coesão nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1084/2006 do Conselho, de 11 de 
Julho de 2006, que estabelece um Fundo 
de Coesão [3], pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural nos 
termos do Regulamento (CE) n.º
1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) [4], e por um Fundo 
Europeu para a Pesca (FEP).

Or. en
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Alteração 11
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1080/2006
Artigo 7 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

„(1-A) As despesas para melhorar a 
eficiência energética e a utilização de 
energias renováveis na habitação actual 
dos agregados familiares de baixos 
rendimentos são elegíveis para todos os 
Estados-Membros."

„(1-A) As despesas para melhorar a 
eficiência energética e a utilização de 
energias renováveis nos edifícios são 
elegíveis para todos os Estados-Membros. 
Presta-se uma especial atenção aos 
projectos relativos a edifícios destinados a 
alojar famílias de baixos rendimentos.”

Or. ro

Alteração 12
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1080/2006
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

«As despesas com a habitação, à excepção 
da eficiência energética e da utilização de 
energias renováveis tal como previstas no 
n.º 1A, são elegíveis apenas para os 
Estados-Membros que tenham aderido à 
União Europeia em ou após 1 de Maio de 
2004, desde que estejam preenchidas as 
seguintes condições:»

«As despesas com a habitação, à excepção 
da eficiência energética e da utilização de 
energias renováveis tal como previstas no 
n.º 1A, são elegíveis para todos os Estados, 
desde que estejam preenchidas as seguintes 
condições:»

Or. ro
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Alteração 13
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1080/2006
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A alínea b) do n.º 2 do artigo 7.° 
passa a ter a seguinte redacção:
b) Os subsídios às despesas com a 
habitação devem ter um limite máximo 
de 15% da intervenção FEDER nos 
programas operacionais em causa ou um 
limite máximo de 15% da intervenção 
total do FEDER;

Or. ro

Alteração 14
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Regulamento (CE) N.° 1080/2006
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A alínea c) do n.o 2 do artigo 7.o
passa a ter a seguinte redacção:
"c) As despesas devem restringir-se:
a alojamentos plurifamiliares ou
a edifícios que sejam propriedade das 
autoridades públicas ou de operadores 
sem fins lucrativos, destinados a alojar 
agregados familiares com baixos 
rendimentos ou pessoas com 
necessidades especiais,

posto que essas despesas contribuem de 
forma positiva para a protecção do 
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clima."
Or. en
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