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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A proposta da Comissão de um regulamento que estabelece disposições específicas relativas 

ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia (Interreg), financiado pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e pelos instrumentos de financiamento externo (IFE), apresentada 

em 29 de maio de 2018, contém alterações substanciais no que diz respeito à estrutura global 

de cooperação territorial, bem como aos futuros programas de cooperação transfronteiras 

(PCT).  

A primeira alteração significativa é a proposta da Comissão de redefinir as vertentes da 

cooperação mediante, nomeadamente, a concentração da cooperação transfronteiras nas 

fronteiras terrestres e a integração da cooperação transfronteiras nas fronteiras marítimas 

numa componente alargada «cooperação transnacional e cooperação marítima». O relator 

considera que tal colocaria em risco os programas marítimos transfronteiras atuais e futuros, 

em especial os do Mediterrâneo. O objetivo do Interreg deve consistir em criar ligações fortes 

e reforçar as parcerias entre países vizinhos que partilham uma fronteira terrestre ou marítima. 

Este aspeto é particularmente importante para os programas relativos ao Mediterrâneo, onde 

investir nos países parceiros e na sua estabilidade significa também investir na segurança e na 

estabilidade da União Europeia. Por isso, o relator propõe alterações visando a reintrodução 

de programas transfronteiras de cooperação marítima, mesmo quando não exista uma ligação 

fixa por mar, e, consequentemente, redefine as dotações a favor da componente 1.  

Uma segunda alteração relevante apresentada pelo projeto de regulamento Interreg é a 

proposta de aplicação de um conjunto comum de regras, tanto para a cooperação interna entre 

Estados-Membros da UE como para a cooperação entre estes últimos e os países terceiros. 

Portanto, as regras estabelecidas pelo regulamento Interreg afetarão igualmente os PCT 

cofinanciados pelos IFE da UE – nomeadamente o «Instrumento de Vizinhança, 

Desenvolvimento e Cooperação Internacional» («NDICI») e o «Instrumento de Assistência de 

Pré-Adesão» (IPA III»).  

Isto é uma alteração significativa em comparação com o atual período de 2014-2020, em que 

os PCT externos são regidos por regulamentos de execução específicos. O relator propõe que 

– sempre que os IFE sejam utilizados para cofinanciar programas Interreg – os seus objetivos 

e prioridades, tal como indicado nos respetivos regulamentos, sejam plenamente tomados em 

consideração e mencionados expressamente no regulamento Interreg. 

O projeto de regulamento Interreg já especifica as quotas das dotações financeiras do IPA III 

e do NDCI a fornecer aos programas Interreg. A fim de permitir uma maior flexibilidade, o 

relator propõe suprimir os números e, em vez disso, acrescentar referências aos regulamentos 

IPA III e NDICI, esperando que as margens sejam definidas nos respetivos regulamentos. 

Embora os esforços para simplificar e maximizar as sinergias entre os vários fundos sejam de 

saudar, o relator considera que os objetivos principais dos IFE não devem ser ignorados. 

Portanto, propõe alterações a este respeito, declarando que a cooperação transfronteiras 

externa no âmbito do regulamento Interreg deve complementar os PCT abrangidos pelos 

instrumentos de pré-adesão e de vizinhança. A assistência ao abrigo do IPA deverá continuar 

a apoiar os esforços dos seus beneficiários para promover a cooperação regional, 

macrorregional e transfronteiras, bem como o desenvolvimento territorial, inclusive através da 

aplicação de estratégias macrorregionais da União. No que respeita à assistência ao abrigo do 
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NDICI, a UE deve continuar a desenvolver relações privilegiadas com os países vizinhos, a 

fim de criar um espaço de prosperidade e de boa vizinhança, fundado nos objetivos e 

princípios da ação externa da União.  

O relator defende também que deve ser permitida uma maior flexibilidade na apresentação 

dos documentos do programa quando se trate de países parceiros, dado que a experiência 

mostra que estes necessitam de mais tempo, porque os seus procedimentos não são 

equivalentes aos dos Estados-Membros da UE. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 

competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) O artigo 176.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(«TFUE») estabelece que o Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional («FEDER») 

tem por objetivo contribuir para a correção 

dos principais desequilíbrios regionais na 

União. Nos termos desse artigo e do artigo 

174.º, segundo e terceiro parágrafos, do 

TFUE, o FEDER deve contribuir para 

reduzir as disparidades entre os níveis de 

desenvolvimento das várias regiões e os 

atrasos das regiões menos favorecidas, 

entre as quais deve ser consagrada especial 

atenção a certas categorias de regiões, 

sendo as regiões transfronteiriças 

explicitamente enumeradas. 

(1) O artigo 176.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(«TFUE») estabelece que o Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional («FEDER») 

tem por objetivo contribuir para a correção 

dos principais desequilíbrios regionais na 

União. Nos termos desse artigo e do 

artigo174.º, segundo e terceiro parágrafos, 

do TFUE, o FEDER deve contribuir para 

reduzir as disparidades entre os níveis de 

desenvolvimento das várias regiões e os 

atrasos das regiões menos favorecidas, 

entre as quais deve ser consagrada especial 

atenção a certas categorias de regiões, 

sendo as zonas rurais, as zonas afetadas 

pela transição industrial e as regiões com 

limitações naturais ou demográficas, 

graves e permanentes, tais como as 

regiões mais setentrionais com densidade 

populacional muito baixa e as regiões 

insulares, transfronteiriças e de montanha 

explicitamente enumeradas. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 
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Texto da Comissão Alteração 

(2) O Regulamento (UE) [novo RDC] 

do Parlamento Europeu e do Conselho 

estabelece disposições comuns aplicáveis 

ao FEDER e a outros fundos e o 

Regulamento (UE) n.º [novo FEDER] do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

estabelece disposições relativas aos 

objetivos específicos e ao âmbito de 

aplicação do apoio do FEDER. É 

necessário adotar disposições específicas 

em relação ao objetivo de cooperação 

territorial europeia (Interreg) quando um 

ou mais Estados-Membros cooperam além-

fronteiras, no que diz respeito à eficácia da 

programação, incluindo disposições em 

matéria de assistência técnica, 

acompanhamento, avaliação, comunicação, 

elegibilidade, gestão e controlo e gestão 

financeira. 

(2) O Regulamento (UE) [novo RDC] 

do Parlamento Europeu e do Conselho 

estabelece disposições comuns aplicáveis 

ao FEDER e a outros fundos e o 

Regulamento (UE) n.º [novo FEDER] do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

estabelece disposições relativas aos 

objetivos específicos e ao âmbito de 

aplicação do apoio do FEDER. É 

necessário adotar disposições específicas 

em relação ao objetivo de cooperação 

territorial europeia (Interreg) quando um 

ou mais Estados-Membros e um ou mais 

países ou outros territórios fora da União 

cooperam além-fronteiras, no que diz 

respeito à eficácia da programação, 

incluindo disposições em matéria de 

assistência técnica, acompanhamento, 

avaliação, comunicação, elegibilidade, 

gestão e controlo e gestão financeira. 

__________________ __________________ 

[Referência] [Referência]  

[Referência] [Referência] 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Por forma a apoiar o 

desenvolvimento harmonioso do território 

da União a diferentes níveis, o FEDER 

deve apoiar a cooperação transfronteiras, a 

cooperação transnacional, a cooperação 

marítima, a cooperação das regiões 

ultraperiféricas e a cooperação inter-

regional no âmbito do objetivo de 

cooperação territorial europeia (Interreg). 

(3) Por forma a promover a 

prosperidade e a apoiar o desenvolvimento 

harmonioso do território da União a 

diferentes níveis, o FEDER deve apoiar a 

cooperação transfronteiras, a cooperação 

transnacional, a cooperação marítima, a 

cooperação das regiões ultraperiféricas e a 

cooperação inter-regional no âmbito do 

objetivo de cooperação territorial europeia 

(Interreg). 
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Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A componente de cooperação 

transfronteiriça deverá ter por objetivo 

fazer face aos desafios comuns 

identificados conjuntamente nas regiões de 

fronteira e explorar o potencial de 

crescimento das zonas fronteiriças, como 

demonstrado na Comunicação da 

Comissão «Impulsionar o crescimento e a 

coesão nas regiões fronteiriças da UE»23 

(«Comunicação relativa às regiões 

fronteiriças»). Por conseguinte, a 

componente transfronteiras deve limitar-se 

à cooperação nas fronteiras terrestres e a 

cooperação transfronteiras nas fronteiras 

marítimas deve ser integrada na 

componente transnacional. 

(4) A componente de cooperação 

transfronteiriça deverá ter por objetivo 

fazer face aos desafios comuns 

identificados conjuntamente nas regiões de 

fronteira terrestres ou marítimas e 

explorar o potencial de crescimento das 

zonas fronteiriças. Por conseguinte, a 

componente transfronteiras deve incluir a 

cooperação nas fronteiras terrestres ou 

marítimas e a cooperação transfronteiras 

deve apoiar as regiões situadas nas 

fronteiras terrestres ou marítimas. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) A componente «cooperação 

transfronteiras» deve também envolver a 

cooperação entre um ou mais Estados-

Membros e um ou mais países ou outros 

territórios fora da União. A inclusão da 

cooperação transfronteiras interna e 

externa no presente regulamento deve 

resultar numa maior simplificação e 

racionalização das disposições aplicáveis 

às autoridades responsáveis pelos 

programas nos Estados-Membros e às 

autoridades parceiras e aos beneficiários 

fora da União, em comparação com o 

período de programação de 2014-2020. 

(5) A componente «cooperação 

transfronteiras» deve também envolver a 

cooperação entre um ou mais Estados-

Membros e um ou mais países terceiros. A 

inclusão da cooperação transfronteiras 

interna e externa no presente regulamento 

deve resultar numa maior simplificação e 

racionalização das disposições aplicáveis 

às autoridades responsáveis pelos 

programas nos Estados-Membros e às 

autoridades parceiras e aos beneficiários 

fora da União, em comparação com o 

período de programação de 2014-2020. 
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Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) A cooperação transfronteiriça 

externa ao abrigo do presente 

regulamento não substitui de forma 

alguma, mas antes complementa, os 

programas de cooperação transfronteiriça 

abrangidos pelo Regulamento (UE).../...  

[Regulamento IPA III] e Regulamento 

(UE) .../... [Regulamento NDICI], em 

especial, os esforços dos seus 

beneficiários para promover a cooperação 

regional, macrorregional e 

transfronteiriça.  

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) É necessário estabelecer critérios 

objetivos para a definição das regiões e 

zonas elegíveis. Para o efeito, a 

identificação das regiões e das zonas 

elegíveis a nível da União deve basear-se 

no sistema comum de classificação das 

regiões estabelecido pelo Regulamento 

(CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu 

e do Conselho26. 

(9) É necessário estabelecer critérios 

objetivos para a definição das regiões e 

zonas elegíveis. Para o efeito, a 

identificação das regiões e das zonas 

elegíveis a nível da União deve basear-se 

no sistema comum de classificação das 

regiões estabelecido pelo Regulamento 

(CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu 

e do Conselho26. Em relação aos 

programas Interreg com a participação de 

países terceiros, na ausência de uma 

classificação NUTS, devem ser aplicáveis 

zonas equivalentes elegíveis no âmbito do 

Regulamento (UE) .../... [Regulamento 

IPA III] e do Regulamento (UE) .../...  

[Regulamento NDICI]. 

__________________ __________________ 

26 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de maio de 2003, relativo à instituição de 

26 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de maio de 2003, relativo à instituição de 
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uma Nomenclatura Comum das Unidades 

Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154, 

de 21.6.2003, p. 1). 

uma Nomenclatura Comum das Unidades 

Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154, 

de 21.6.2003, p. 1). 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) É necessário continuar a prestar 

apoio ou, conforme adequado, dar início à 

cooperação em todas as suas dimensões 

com os países terceiros vizinhos da União, 

porque tal cooperação constitui um 

importante instrumento da política de 

desenvolvimento regional e deverá ser 

benéfica para as regiões dos Estados-

Membros situadas nas fronteiras com 

países terceiros. Para o efeito, o FEDER e 

os instrumentos de financiamento externo 

da União (IPA27, NDICI28 e OCTP29) 

devem apoiar programas no âmbito da 

cooperação transfronteiras, da cooperação 

transnacional e da cooperação marítima, da 

cooperação das regiões ultraperiféricas e da 

cooperação inter-regional. O apoio do 

FEDER e dos instrumentos financeiros 

externos da União deve basear-se na 

reciprocidade e na proporcionalidade. 

Contudo, relativamente ao IPA III-CT e ao 

NDICI-CT, o apoio do FEDER deve ser 

complementado por montantes pelo menos 

equivalentes ao abrigo do IPA III-CT e do 

NDICI-CT, até um montante máximo 

estabelecido no respetivo ato jurídico, ou 

seja, até 3 % do enquadramento 

financeiro ao abrigo do IPA III e até 4 % 

do enquadramento financeiro do 

programa geográfico de vizinhança, em 

conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, 

alínea a), do NDICI. 

(10) É necessário continuar a prestar 

apoio ou, conforme adequado, dar início à 

cooperação em todas as suas dimensões 

com os países terceiros vizinhos da União, 

porque tal cooperação constitui um 

importante instrumento da política de 

desenvolvimento regional e deverá ser 

benéfica para as regiões dos Estados-

Membros situadas nas fronteiras com 

países terceiros. Para o efeito, o FEDER e 

os instrumentos de financiamento externo 

da União (IPA27, NDICI28 e OCTP29) 

devem apoiar programas no âmbito da 

cooperação transfronteiras, da cooperação 

transnacional e da cooperação marítima, da 

cooperação das regiões ultraperiféricas e da 

cooperação inter-regional. O apoio do 

FEDER e dos instrumentos financeiros 

externos da União deve basear-se na 

reciprocidade e na proporcionalidade. 

Contudo, relativamente ao IPA III-CT e ao 

NDICI-CT, o apoio do FEDER deve ser 

complementado por montantes pelo menos 

equivalentes ao abrigo do IPA III-CT e do 

NDICI-CT, até um montante máximo 

estabelecido nas disposições do respetivo 

ato jurídico, ou seja, no artigo (9.°] do 

Regulamento (UE) .../... do Parlamento 

Europeu e do Conselho [Regulamento 

IPA III] e no artigo [18.°] do 

Regulamento (UE) .../... do Parlamento 

Europeu e do Conselho [Regulamento 

NDICI] 

__________________ __________________ 

27 Regulamento (UE) XXX, que cria o 

Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 

Regulamento (UE) .../... do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de ..., que cria o 
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(JO L xx de xx, p. y). Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 

(IPA II) (JO L xx, p. y). 

28 Regulamento (UE) XXX, que cria o 

Instrumento de Vizinhança, 

Desenvolvimento e Cooperação 

Internacional (JO L xx de xx, p. y). 

Regulamento (UE) .../... do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de ..., que cria o 

Instrumento de Vizinhança, 

Desenvolvimento e Cooperação 

Internacional (JO L xx de xx, p. y). 

29 Decisão do Conselho (UE) XXX, 

relativa à associação dos países e territórios 

ultramarinos com a União Europeia, 

incluindo as relações entre a União 

Europeia, por um lado, e a Gronelândia e o 

Reino da Dinamarca, por outro (JO L xx de 

xx, p. y). 

29 Decisão do Conselho (UE) XXX, 

relativa à associação dos países e territórios 

ultramarinos com a União Europeia, 

incluindo as relações entre a União 

Europeia, por um lado, e a Gronelândia e o 

Reino da Dinamarca, por outro (JO L xx de 

xx, p. y). 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A assistência prestada ao abrigo 

do IPA III deve centrar-se, sobretudo, em 

ajudar os «beneficiários» do IPA a 

reforçar as suas instituições democráticas 

e o Estado de direito, a proceder a 

reformas do sistema judiciário e da 

administração pública, a respeitar os 

direitos fundamentais e a promover a 

igualdade de género, a tolerância, a 

inclusão social e a não discriminação. A 

assistência ao abrigo do IPA deverá 

continuar a apoiar os esforços dos 

beneficiários do IPA para promover a 

cooperação regional, macrorregional e 

transfronteiras, bem como o 

desenvolvimento territorial, inclusive 

através da aplicação de estratégias 

macrorregionais da União. Além disso, a 

assistência do IPA deve abordar a 

segurança, a migração e a gestão das 

fronteiras, garantindo o acesso à proteção 

internacional, partilhando informações 

relevantes, melhorando o controlo das 

fronteiras e prosseguindo os esforços 

comuns na luta contra a migração 

(11) A assistência ao abrigo do IPA 

deverá continuar a apoiar os esforços dos 

beneficiários do IPA para promover a 

cooperação regional, macrorregional e 

transfronteiras, bem como o 

desenvolvimento territorial, inclusive 

através da aplicação de estratégias 

macrorregionais da União e abordar os 

objetivos e prioridades definidos no artigo 

[3.º] e nos anexos II e III do Regulamento 

IPA [IPA III]. 
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irregular e a introdução clandestina de 

migrantes. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) No que respeita à assistência 

prestada ao abrigo do NDICI, a União deve 

desenvolver relações privilegiadas com os 

países vizinhos, a fim de criar um espaço 

de prosperidade e de boa vizinhança, 

fundado nos valores da União e 

caracterizado por relações estreitas e 

pacíficas assentes na cooperação. Por 

conseguinte, o presente regulamento e o 

NDICI devem apoiar os aspetos internos e 

externos das estratégias macrorregionais 

pertinentes. Essas iniciativas são 

importantes do ponto de vista estratégico e 

oferecem também quadros políticos 

fundamentais para aprofundar as relações 

com e entre os países parceiros, com base 

nos princípios da responsabilização mútua, 

da apropriação partilhada e da 

responsabilidade. 

(12) No que respeita à assistência 

prestada ao abrigo do NDICI, a União deve 

desenvolver relações privilegiadas com os 

países vizinhos, a fim de criar um espaço 

de prosperidade e de boa vizinhança, 

fundado nos objetivos e princípios da ação 

externa da União, nos termos do disposto 

no artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º 

do Tratado da União Europeia e no artigo 

do 208.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente os princípios da 

democracia, do Estado de direito e do 

respeito pelos direitos humanos e pelas 

liberdades fundamentais em que se funda, 

através do diálogo e da cooperação com os 

países e regiões parceiros. Por 

conseguinte, o presente regulamento e o 

NDICI devem apoiar os aspetos internos e 

externos das estratégias macrorregionais 

pertinentes e abordar os objetivos e 

prioridades definidos no artigo [3.º] e nos 

anexos II e III do Regulamento NDICI. 

Essas iniciativas são importantes do ponto 

de vista estratégico e oferecem também 

quadros políticos fundamentais para 

aprofundar as relações com e entre os 

países parceiros, com base nos princípios 

da responsabilização mútua, da apropriação 

partilhada e da responsabilidade. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 
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Texto da Comissão Alteração 

(15) É necessário definir os recursos 

afetados a cada uma das diferentes 

componentes do Interreg, incluindo a parte 

dos montantes globais de cada Estado-

Membro destinada à cooperação 

transfronteiras, à cooperação transnacional 

e à cooperação marítima, à cooperação das 

regiões ultraperiféricas e à cooperação 

inter-regional, bem como o potencial de 

que os Estados-Membros dispõem para a 

flexibilidade entre essas componentes. Em 

comparação com o período de 

programação de 2014-2020, a parcela 

relativa à cooperação transfronteiras deve 

ser reduzida, sendo necessário aumentar 

a parcela relativa à cooperação 

transnacional e à cooperação marítima 

(devido à integração da cooperação 

marítima) e criar uma nova componente 

«cooperação das regiões ultraperiféricas». 

(15) É necessário definir os recursos 

afetados a cada uma das diferentes 

componentes do Interreg, incluindo a parte 

dos montantes globais de cada Estado-

Membro destinada à cooperação 

transfronteiras, à cooperação transnacional 

e à cooperação marítima, à cooperação das 

regiões ultraperiféricas e à cooperação 

inter-regional, bem como o potencial de 

que os Estados-Membros dispõem para a 

flexibilidade entre essas componentes. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 
Texto da Comissão Alteração 

(24) Devido ao envolvimento de mais do 

que um Estado-Membro e aos elevados 

custos administrativos daí resultantes, 

nomeadamente em matéria de controlos e 

de tradução, o limite máximo para as 

despesas de assistência técnica deverá ser 

mais elevado do que o previsto no objetivo 

do Investimento no Emprego e no 

Crescimento. A fim de compensar os 

custos administrativos mais elevados, os 

Estados-Membros devem ser incentivados, 

sempre que possível, a reduzir os encargos 

administrativos no que diz respeito à 

execução de projetos conjuntos. Além 

disso, os programas Interreg com apoio 

limitado da União ou os programas de 

cooperação transfronteiras externa devem 

receber um montante mínimo fixo para 

(24) Devido ao envolvimento de mais do 

que um Estado-Membro e de um ou mais 

países terceiros e aos elevados custos 

administrativos daí resultantes, 

nomeadamente em matéria de controlos e 

de tradução, o limite máximo para as 

despesas de assistência técnica deverá ser 

mais elevado do que o previsto no objetivo 

do Investimento no Emprego e no 

Crescimento. A fim de compensar os 

custos administrativos mais elevados, os 

Estados-Membros devem ser incentivados, 

sempre que possível, a reduzir os encargos 

administrativos no que diz respeito à 

execução de projetos conjuntos. Além 

disso, os programas Interreg com apoio 

limitado da União ou os programas de 

cooperação transfronteiras externa devem 
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assistência técnica, de modo a garantir 

fundos suficientes para uma assistência 

técnica efetiva. 

receber um montante mínimo fixo para 

assistência técnica, de modo a garantir 

fundos suficientes para uma assistência 

técnica efetiva. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 

 
Texto da Comissão Alteração 

(35) A fim de assegurar condições 

uniformes para a adoção ou alteração dos 

programas Interreg, devem ser conferidas 

competências de execução à Comissão. 

No entanto, os programas de cooperação 

transfronteiras externa devem respeitar, 

quando aplicável, os procedimentos de 

comité estabelecidos ao abrigo dos 

Regulamentos (UE) [IPA III] e [NDICI], 

no que diz respeito à primeira decisão de 

aprovação desses programas. 

(35)  Deverá ser delegado à Comissão o 

poder de adotar atos em conformidade 

com o disposto no artigo 290.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União 

Europeia para efeitos da aprovação ou 

alteração aos programas Intereg por meio 

de um documento de estratégia 

plurianual. No entanto, os programas de 

cooperação transfronteiras externa devem 

respeitar, quando aplicável, os 

procedimentos estabelecidos ao abrigo dos 

Regulamentos (UE) [IPA III] e [NDICI], 

no que diz respeito à primeira decisão de 

aprovação desses programas. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) cooperação transfronteiras interna 

entre regiões fronteiriças terrestres 

adjacentes de dois ou mais Estados-

Membros ou entre regiões fronteiriças 

terrestres de, pelo menos, um Estado-

Membro e de um ou vários países terceiros 

enumerados no artigo 4.º, n.º 3; ou 

a) cooperação transfronteiras interna 

entre regiões fronteiriças terrestres ou 

marítimas adjacentes de dois ou mais 

Estados-Membros ou entre regiões 

fronteiriças terrestres de, pelo menos, um 

Estado-Membro e de um ou vários países 

terceiros enumerados no artigo 4.º, n.º 3; 

ou 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) cooperação transfronteiras entre 

regiões fronteiriças adjacentes, pelo menos, 

de um Estado-Membro e de um ou mais 

dos seguintes: 

b) cooperação transfronteiras externa 

entre regiões fronteiriças terrestres ou 

marítimas adjacentes de pelo menos um 

Estado-Membro e de um ou mais dos 

seguintes: 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) A cooperação transnacional e a 

cooperação marítima em vastos territórios 

nacionais ou nas bacias marítimas, com o 

envolvimento de parceiros nacionais, 

regionais e locais de Estados Membros, de 

países terceiros e países parceiros e da 

Gronelândia, com vista a alcançar um 

maior grau de integração territorial 

(«componente 2»; nos casos em que 

apenas seja mencionada a cooperação 

transnacional:  «componente 2A»;  nos 

casos em que apenas seja mencionada a 

cooperação marítima: «componente 2B»); 

(2) A cooperação transnacional em 

vastos territórios nacionais ou nas bacias 

marítimas, com o envolvimento de 

parceiros nacionais, regionais e locais de 

Estados-Membros, de países terceiros e 

países parceiros e da Gronelândia, com 

vista a alcançar um maior grau de 

integração territorial; 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. No que respeita à cooperação 

transfronteiras, as regiões que serão 

apoiadas pelo FEDER são as regiões de 

nível NUTS 3 da União situadas ao longo 

de todas as fronteiras terrestres internas e 

1. No que respeita à cooperação 

transfronteiras, as regiões que serão 

apoiadas pelo FEDER são as regiões de 

nível NUTS 3 da União situadas ao longo 

de todas as fronteiras terrestres ou 
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externas com países terceiros ou países 

parceiros. 

marítimas, internas e externas, com países 

terceiros ou países parceiros. 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As regiões das fronteiras marítimas 

ligadas por mar através de uma ligação 

fixa também serão apoiadas ao abrigo da 

cooperação transfronteiras. 

2. As regiões das fronteiras marítimas 

ligadas por mar através de ligações fixas 

ou de ligações culturais, históricas e de 

transporte estáveis também serão apoiadas 

ao abrigo da cooperação transfronteiras. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os programas Interreg de 

cooperação transfronteiras interna podem 

abranger regiões da Noruega, da Suíça e do 

Reino Unido que sejam equivalentes a 

regiões de nível NUTS 3, bem como o 

Listenstaine, Andorra e o Mónaco. 

3. Os programas Interreg de 

cooperação transfronteiras interna podem 

abranger regiões da Noruega, da Suíça e do 

Reino Unido que sejam equivalentes a 

regiões de nível NUTS 3, bem como o 

Listenstaine, Andorra, o Mónaco e São 

Marinho. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. No que respeita à cooperação 

transfronteiras externa, as regiões que 

serão apoiadas pelo IPA III ou pelo NDICI 

são as regiões de nível NUTS 3 do 

respetivo país parceiro ou, na ausência de 

uma classificação NUTS, zonas 

4. No que respeita à cooperação 

transfronteiras externa, as regiões que 

serão apoiadas pelo IPA III ou pelo NDICI 

são as regiões de nível NUTS 3 do 

respetivo país parceiro ou, na ausência de 

uma classificação NUTS, zonas 
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equivalentes situadas ao longo de todas as 

fronteiras terrestres entre Estados-

Membros e países parceiros elegíveis no 

âmbito do IPA III ou do NDICI. 

equivalentes situadas ao longo de todas as 

fronteiras terrestres ou marítimas entre 

Estados-Membros e países parceiros 

elegíveis no âmbito do IPA III ou do 

NDICI. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. No que respeita à cooperação 

transnacional e à cooperação marítima, as 

regiões que serão apoiadas pelo FEDER 

são as regiões de nível NUTS 2 da União 

que abranjam zonas funcionais contíguas, 

tendo em conta, se aplicável, as estratégias 

macrorregionais ou relativas às bacias 

marítimas. 

1. No que respeita à cooperação 

transnacional, as regiões que serão 

apoiadas pelo FEDER são as regiões de 

nível NUTS 2 da União que abranjam 

zonas funcionais, tendo em conta, se 

aplicável, as estratégias macrorregionais ou 

relativas às bacias marítimas. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os programas Interreg para a cooperação 

transnacional e a cooperação marítima 

podem abranger: 

Os programas Interreg para a cooperação 

transnacional podem abranger: 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os recursos do FEDER para o 

objetivo de cooperação territorial europeia 

(Interreg) ascende a 8 430 000 000 EUR 

dos recursos globais disponíveis para 

autorização orçamental disponibilizados 

pelo FEDER, pelo FSE+ e pelo Fundo de 

1. Os recursos do FEDER para o 

objetivo de cooperação territorial europeia 

(Interreg) ascende a xx xxx xxx xxx EUR 

dos recursos globais disponíveis para 

autorização orçamental disponibilizados 

pelo FEDER, pelo FSE+ e pelo Fundo de 
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Coesão para o período de programação de 

2021-2027, estabelecidos no artigo [102.º, 

n.º 1] do Regulamento (UE) [novo RDC]. 

Coesão para o período de programação de 

2021-2027, estabelecidos no artigo [102.º, 

n.º 1] do Regulamento (UE) [novo RDC]. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Cada Estado-Membro pode 

transferir até 15 % da sua dotação 

financeira para cada uma das componentes 

1, 2 e 3, de uma dessas componentes para 

uma ou várias das outras. 

4. Cada Estado-Membro pode 

transferir até 20% da sua dotação 

financeira para cada uma das componentes 

1, 2 e 3, de uma dessas componentes para 

uma ou várias das outras. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adota um ato de execução que 

estabelece o documento de estratégia 

plurianual no que diz respeito aos 

programas transfronteiriços Interreg 

externos apoiados pelo FEDER e pelo 

NDICI ou pelo IPA III. Esse ato de 

execução é adotado pelo procedimento 

consultivo a que se refere o artigo 63.º, 

n.º 2. 

A Comissão adota um ato delegado que 

estabelece o documento de estratégia 

plurianual no que diz respeito aos 

programas transfronteiriços Interreg 

externos apoiados pelo FEDER e pelo 

NDICI ou pelo IPA III. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

No que se refere aos programas Interreg 

apoiados pelo FEDER e pelo NDICI, esse 

ato de execução deve determinar os 

elementos referidos no artigo 12.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) [NDICI]. 

No que se refere aos programas Interreg 

apoiados pelo FEDER e pelo NDICI, esse 

ato delegado deve determinar os elementos 

referidos no artigo 12.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) [NDICI]. 
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Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Deve ser concedido apoio do FEDER a 

programas transfronteiriços externos 

individuais no âmbito do Interreg, desde 

que o IPA III CT e o NDICI CT prevejam 

montantes equivalentes no documento de 

programação estratégica correspondente. 

Essa equivalência está sujeita a um 

montante máximo fixado no ato legislativo 

do IPA III ou do NDICI. 

Deve ser concedido apoio do FEDER a 

programas transfronteiriços externos 

individuais no âmbito do Interreg, desde 

que o IPA III CT e o NDICI CT prevejam 

montantes pelo menos equivalentes no 

documento de programação estratégica 

correspondente. Essa contribuição está 

sujeita a um montante máximo fixado no 

ato legislativo do IPA III ou do NDICI. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Em 2022 e 2023, a contribuição 

anual do FEDER para os programas 

transfronteiriços externos no âmbito do 

Interreg, para a qual não tenha sido 

apresentado qualquer programa à 

Comissão até 31 de março dos respetivos 

anos, e que não tenha sido reafetada a outro 

programa adotado na mesma categoria de 

programas transfronteiriços externos no 

âmbito do Interreg, deve ser afetada aos 

programas transfronteiriços internos no 

âmbito do Interreg em que o Estado-

Membro ou os Estados-Membros em causa 

participem. 

1. Em 2022 e 2023, a contribuição 

anual do FEDER para os programas 

transfronteiriços externos no âmbito do 

Interreg, para a qual não tenha sido 

apresentado qualquer programa à 

Comissão até 30 de abril dos respetivos 

anos, e que não tenha sido reafetada a outro 

programa adotado na mesma categoria de 

programas transfronteiriços externos no 

âmbito do Interreg, deve ser afetada aos 

programas transfronteiriços internos no 

âmbito do Interreg em que o Estado-

Membro ou os Estados-Membros em causa 

participem. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Se, até 31 de março de 2024, se 

verificar que ainda não foram apresentados 

à Comissão programas transfronteiriços 

externos no âmbito do Interreg, a totalidade 

da contribuição do FEDER a que se refere 

o artigo 9.º, n.º 5, destinada a esses 

programas e correspondente aos anos 

restantes até 2027, que não tenha sido 

reafetada a outro programa transfronteiriço 

externo no âmbito do Interreg também 

apoiado pelo IPA III CT ou pelo NDICI 

CT, respetivamente, deve ser afetada aos 

programas transfronteiriços internos no 

âmbito do Interreg em que o Estado-

Membro ou os Estados-Membros em causa 

participem. 

2. Se, até 30 de abril de 2024, se 

verificar que ainda não foram apresentados 

à Comissão programas transfronteiriços 

externos no âmbito do Interreg, a totalidade 

da contribuição do FEDER a que se refere 

o artigo 9.º, n.º 5, destinada a esses 

programas e correspondente aos anos 

restantes até 2027, que não tenha sido 

reafetada a outro programa transfronteiriço 

externo no âmbito do Interreg também 

apoiado pelo IPA III CT ou pelo NDICI 

CT, respetivamente, deve ser afetada aos 

programas transfronteiriços internos no 

âmbito do Interreg em que o Estado-

Membro ou os Estados-Membros em causa 

participem.  

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Nesse caso, a contribuição do FEDER a 

que se refere o n.º 1 correspondente às 

parcelas anuais ainda não autorizadas, ou 

às parcelas anuais autorizadas e anuladas 

total ou parcialmente durante o mesmo 

exercício orçamental, que não tenham sido 

reafetadas a outro programa 

transfronteiriço externo no âmbito do 

Interreg também apoiado pelo IPA III CT 

ou pelo NDICI CT, respetivamente, devem 

ser afetadas aos programas 

transfronteiriços internos no âmbito do 

Interreg em que o Estado-Membro ou os 

Estados-Membros em causa participem. 

Nesse caso, a contribuição do FEDER a 

que se refere o n.º 1 correspondente às 

parcelas anuais ainda não autorizadas, ou 

às parcelas anuais autorizadas e anuladas 

total ou parcialmente durante o mesmo 

exercício orçamental, que não tenham sido 

reafetadas a outro programa 

transfronteiriço externo no âmbito do 

Interreg também apoiado pelo IPA III CT 

ou pelo NDICI CT, respetivamente, devem 

ser afetadas aos programas 

transfronteiriços internos no âmbito do 

Interreg ou aos programas de cooperação 

transnacional em que o Estado-Membro 

ou os Estados-Membros em causa 

participem. 
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Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A taxa de cofinanciamento ao nível de 

cada programa Interreg não deve ser 

superior a 70 %, a menos que, no que 

respeita aos programas transfronteiriços 

externos ou aos programas Interreg da 

componente 3, seja fixada uma taxa mais 

elevada nos Regulamentos (UE) [IPA III], 

[NDICI] ou na Decisão do Conselho (UE) 

OCTP, respetivamente, ou em atos 

adotados nos termos desses atos. 

1. A taxa de cofinanciamento ao nível de 

cada programa Interreg não deve ser 

superior a 75 %, a menos que, no que 

respeita aos programas transfronteiriços 

externos ou aos programas Interreg da 

componente 3, seja fixada uma taxa mais 

elevada nos Regulamentos (UE) [IPA III], 

[NDICI] ou na Decisão do Conselho (UE) 

OCTP, respetivamente, ou em atos 

adotados nos termos desses atos. 

 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 3 – alínea e-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) promoção do diálogo intercultural 

transfronteiriço através de projetos de 

cooperação cultural e educacional, da 

cocriação, de contactos interpessoais e do 

debate social, bem como do apoio à 

preservação e gestão do património 

cultural e linguístico comum; 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 – alíena a) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) no âmbito das componentes 1 e 2B 

dos programas Interreg: 

a) no âmbito das componentes 1 e 2 

dos programas Interreg: 
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Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 – alínea a) – subalínea ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii) reforço da eficiência da 

administração pública, através da 

promoção da cooperação jurídica e 

administrativa entre os cidadãos e as 

instituições, nomeadamente com vista a 

resolver entraves jurídicos e outros nas 

regiões fronteiriças; 

ii) reforço da eficiência da 

administração pública, através da 

promoção da cooperação jurídica e 

administrativa entre os cidadãos, os 

intervenientes da sociedade civil e as 

instituições, nomeadamente com vista a 

resolver entraves jurídicos e outros nas 

regiões fronteiriças; 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 ii-A) reforço da segurança da UE, 

incluindo a mobilidade militar; 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) no âmbito dos programas 

transfronteiriços externos e das 

componentes 2 e 3 dos programas Interreg 

apoiadas pelos fundos do Interreg, além 

das ações indicadas nas alíneas a) e b): 

reforço da confiança mútua, 

nomeadamente incentivando ações 

interpessoais, reforço da democracia 

sustentável, apoiando os intervenientes da 

sociedade civil e o seu papel nos processos 

de reforma e nas transições democráticas; 

c) no âmbito dos programas 

transfronteiriços externos e das 

componentes 2 e 3 dos programas Interreg 

apoiadas pelos fundos do Interreg, além 

das ações indicadas nas alíneas a) e b): 

reforço da confiança mútua e da 

reconciliação, nomeadamente 

incentivando ações interpessoais, 

intensificando a democracia sustentável e 

apoiando os meios de comunicação social 

independentes e os intervenientes da 

sociedade civil e o seu papel nos processos 

de reforma e nas transições democráticas; 
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Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. No âmbito do Interreg, os 

programas transfronteiriços externos e os 

programas das componentes 2 e 3, o 

FEDER e, se aplicável, os instrumentos de 

financiamento externo da União devem 

também contribuir para o objetivo 

estratégico externo do Interreg «uma 

Europa mais estável e segura», em especial 

através de ações nos domínios da gestão 

transfronteiras, da gestão da mobilidade e 

da migração, incluindo a proteção dos 

migrantes. 

5. No âmbito do Interreg, os 

programas transfronteiriços externos e os 

programas das componentes 2 e 3, o 

FEDER e, se aplicável, os instrumentos de 

financiamento externo da União devem 

também contribuir para o objetivo 

estratégico externo do Interreg «uma 

Europa mais estável e segura», em especial 

através de ações nos domínios da gestão 

transfronteiras, da gestão da mobilidade e 

da migração, incluindo a proteção dos 

migrantes. Sempre que os fundos 

provenientes dos instrumentos de 

financiamento externo sejam utilizados 

para apoiar programas Interreg, são 

também aplicáveis os objetivos atinentes 

aos instrumentos relevantes, conforme 

especificados nos regulamentos [IPA], 

[NDICI] e [OCTP]. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O objetivo de cooperação territorial 

europeia (Interreg) deve ser executado 

através de programas Interreg em regime 

de gestão partilhada, com a exceção da 

componente 3, que pode ser executada, em 

parte ou na totalidade, em regime de gestão 

indireta, e da componente 5, que deve ser 

executada em regime de gestão direta ou 

indireta. 

1. O objetivo de cooperação territorial 

europeia (Interreg) deve ser executado 

através de programas Interreg em regime 

de gestão partilhada, com a exceção da 

componente 3, que pode ser executada, em 

parte ou na totalidade, em regime de gestão 

indireta. 
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Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

No entanto, o Estado-Membro que acolhe a 

autoridade de gestão potencial deve 

apresentar um programa Interreg que cubra 

o apoio de um instrumento de 

financiamento externo da União, o mais 

tardar seis meses após a adoção pela 

Comissão do respetivo documento de 

programação estratégica nos termos do 

artigo 10.º, n.º 1, ou sempre que exigido 

pelo respetivo ato de base de um ou mais 

instrumentos de financiamento externo da 

União. 

No entanto, o Estado-Membro que acolhe a 

autoridade de gestão potencial deve 

apresentar um programa Interreg que cubra 

o apoio de um instrumento de 

financiamento externo da União, o mais 

tardar nove meses após a adoção pela 

Comissão do respetivo documento de 

programação estratégica nos termos do 

artigo 10.º, n.º 1, ou sempre que exigido 

pelo respetivo ato de base de um ou mais 

instrumentos de financiamento externo da 

União. 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Cada prioridade corresponde a um objetivo 

estratégico único ou, se for caso disso, a 

um ou a ambos os objetivos específicos do 

Interreg, respetivamente, ou à assistência 

técnica. Uma prioridade correspondente a 

um objetivo estratégico ou, se for caso 

disso, a um ou a ambos os objetivos 

específicos do Interreg, respetivamente, 

deve ser composta por um ou mais 

objetivos específicos. E o mesmo objetivo 

estratégico ou específico pode ter várias 

prioridades. 

Cada prioridade corresponde a um objetivo 

estratégico único ou, se for caso disso, a 

um ou a ambos os objetivos específicos do 

Interreg, respetivamente, ou à assistência 

técnica. Uma prioridade correspondente a 

um objetivo estratégico ou, se for caso 

disso, a um ou a ambos os objetivos 

específicos do Interreg, respetivamente, 

deve ser composta por um ou mais 

objetivos específicos. E o mesmo objetivo 

estratégico ou específico pode ter várias 

prioridades. Sempre que os fundos 

provenientes dos instrumentos de 

financiamento externo sejam utilizados 

para apoiar programas Interreg, são 

também aplicáveis as prioridades 

atinentes aos instrumentos relevantes, 

conforme especificados nos regulamentos 

[IPA], [NDICI] e [OCTP]. 
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Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 7 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Estabelecer o procedimento de 

criação do secretariado conjunto; 

b) Estabelecer o procedimento de 

criação do secretariado conjunto e, se for 

caso disso, dar apoio às estruturas de 

gestão nos Estados-Membros ou em 

países terceiros; 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Para a seleção das operações, o comité de 

acompanhamento ou, se for caso disso, o 

comité diretor deve estabelecer e aplicar 

critérios e procedimentos não 

discriminatórios e transparentes, garantir a 

igualdade de género e ter em consideração 

a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, assim como o princípio do 

desenvolvimento sustentável e a política da 

União no domínio do ambiente, em 

conformidade com o artigo 11.º e o 

artigo 191.º, n.º 1, do TFUE. 

Para a seleção das operações, o comité de 

acompanhamento ou, se for caso disso, o 

comité diretor deve estabelecer e aplicar 

critérios e procedimentos não 

discriminatórios e transparentes, garantir a 

igualdade de género e ter em consideração 

a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, a Convenção Europeia 

dos Direitos Humanos, assim como o 

princípio do desenvolvimento sustentável e 

a política da União Europeia no domínio 

do ambiente, em conformidade com o 

artigo 11.º e o artigo 191.º, n.º 1, do TFUE. 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 4 – alínea j-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 j-A) Assegurar que as operações 

selecionadas apliquem critérios e 

procedimentos não discriminatórios, 

garantam a igualdade de género e tenham 

em conta a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, a 
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Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos, bem como o princípio do 

desenvolvimento sustentável e a política 

da União Europeia no domínio do 

ambiente, em conformidade com os 

artigos 11.º e 191.º, n.º 1, do TFUE. 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Uma operação do Interreg pode ser 

executada num único país, desde que o 

impacto e os benefícios para a zona do 

programa estejam identificados no pedido 

apresentado para a operação. 

2. Uma operação do Interreg pode ser 

executada num único país, desde que os 

impactos transfronteiras e transnacionais 
e os benefícios para o programa estejam 

identificados no pedido apresentado para a 

operação. 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

No que respeita às operações dos 

programas Interreg da componente 3, os 

parceiros das regiões ultraperiféricas e dos 

países terceiros, países parceiros ou PTU 

devem ser obrigados a cooperar apenas em 

três das quatro dimensões enumeradas no 

primeiro parágrafo. 

No que respeita às operações dos 

programas Interreg da componente 3 e aos 

programas transfronteiriços externos, os 

parceiros das regiões ultraperiféricas e dos 

países terceiros, países parceiros ou PTU 

devem ser obrigados a cooperar apenas em 

três das quatro dimensões enumeradas no 

primeiro parágrafo. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O beneficiário de um fundo para 

pequenos projetos deve ser uma entidade 

2. O beneficiário de um fundo para 

pequenos projetos deve ser uma entidade 
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jurídica transfronteiras ou um AECT. jurídica transfronteiras, uma eurorregião, 

um AECT ou uma autoridade de gestão 

ou uma instituição existente num país, em 

conformidade com o acordo entre países 

ou regiões que participam no programa. 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A aplicação do projeto e as regras de 

execução do programa; 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo das regras de elegibilidade 

previstas nos artigos [57.º a 62.º] do 

Regulamento (UE) [novo RDC], nos 

artigos [4.º e 6.º] do Regulamento (UE) 

[novo FEDER] ou no presente capítulo, 

incluindo em atos adotados ao abrigo dos 

mesmos, os Estados-Membros 

participantes e, se aplicável, os países 

terceiros, países parceiros e PTU 

participantes devem, através de uma 

decisão conjunta no comité de 

acompanhamento, estabelecer regras 

relativas à elegibilidade das despesas para 

o programa Interreg apenas para as 

categorias de despesas não abrangidas por 

essas disposições. Essas regras devem 

abranger toda a zona do programa. 

Sem prejuízo das regras de elegibilidade 

previstas nos artigos [57.º a 62.º] do 

Regulamento (UE) [novo RDC], nos 

artigos [4.º e 6.º] do Regulamento (UE) 

[novo FEDER], no artigo [10.º] do 

Regulamento (UE) [IPA], no artigo [27.º] 

do Regulamento (UE) [NDICI] ou no 

presente capítulo, incluindo em atos 

adotados ao abrigo dos mesmos, os 

Estados-Membros participantes e, se 

aplicável, os países terceiros, países 

parceiros e PTU participantes devem, 

através de uma decisão conjunta no comité 

de acompanhamento, estabelecer regras 

relativas à elegibilidade das despesas para 

o programa Interreg apenas para as 

categorias de despesas não abrangidas por 

essas disposições. Essas regras devem 

abranger toda a zona do programa.  

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 
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Artigo 36 – n.º 2 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

No entanto, sempre que um programa 

Interreg selecionar operações com base em 

convites à apresentação de propostas, essas 

regras adicionais devem ser adotadas antes 

da publicação do primeiro convite à 

apresentação de propostas. Em todos os 

outros casos, essas regras adicionais devem 

ser adotadas antes da seleção das primeiras 

operações. 

No entanto, sempre que um programa 

Interreg selecionar operações com base em 

convites à apresentação de propostas, essas 

regras adicionais devem ser adotadas antes 

da publicação de cada convite à 

apresentação de propostas. Em todos os 

outros casos, essas regras adicionais devem 

ser adotadas antes da seleção das primeiras 

operações. 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. No que respeita a um programa 

Interreg da componente 2B ou da 

componente 1, quando esta última abrange 

fronteiras extensas com necessidades e 

desafios heterogéneos em matéria de 

desenvolvimento, os Estados-Membros e, 

se aplicável, os países terceiros, países 

parceiros e PTU que participam num 

programa Interreg podem definir zonas de 

subprogramas. 

5. No que respeita a um programa 

Interreg da componente 1, quando abrange 

fronteiras com necessidades e desafios 

heterogéneos em matéria de 

desenvolvimento, os Estados-Membros e, 

se aplicável, os países terceiros, países 

parceiros e PTU que participam num 

programa Interreg podem definir zonas de 

subprogramas. 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Se a autoridade de gestão não 

efetuar a verificação prevista no artigo 

68.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 

(UE) (novo RDC) em toda a zona do 

programa, cada Estado-Membro deve 

designar o organismo ou a pessoa 

responsável pela execução dessa 

verificação em relação aos beneficiários 
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no seu território. 
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