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ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação 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 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 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), 
nomeadamente no domínio da cultura e 
da criatividade, com especial destaque 
para o reforço das capacidades e 
competências humanas como fatores 
fundamentais para o desenvolvimento 
económico e social, dando 
simultaneamente a devida atenção aos 
programas de formação que possam 
necessitar de financiamento adicional.

Alteração 2

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

(4) A componente de cooperação 
transfronteiriça deverá ter por objetivo 
fazer face aos desafios comuns, incluindo 
as diferenças culturais e as barreiras 
linguísticas, identificados conjuntamente 
nas regiões de fronteira – dado que podem 
prejudicar a integração, limitar a 
interação e reduzir as oportunidades para 
as pessoas e empresas de ambos os lados 
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(«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.

das fronteiras – 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.

__________________ __________________

23 Comunicação da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu «Impulsionar o 
crescimento e a coesão nas regiões 
fronteiriças da UE» – COM(2017) 534 
final, de 20.9.2017.

23 Comunicação da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu «Impulsionar o 
crescimento e a coesão nas regiões 
fronteiriças da UE» – COM(2017) 534 
final, de 20.9.2017.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Com base na experiência adquirida 
com a cooperação transfronteiras e 
transnacional nas regiões ultraperiféricas 
durante o período de programação de 
2014-2020 – em que a combinação de 
ambas as componentes num único 
programa por zona de cooperação não foi 
suficiente para simplificar os 
procedimentos para as autoridades 
responsáveis pelo programa e para os 
beneficiários –, deve ser criada uma 
componente específica das regiões 
ultraperiféricas, a fim de permitir que essas 
regiões cooperem com os países e 
territórios vizinhos da forma mais eficaz e 
simples.

(7) Com base na experiência adquirida 
com a cooperação transfronteiras e 
transnacional nas regiões ultraperiféricas 
durante o período de programação de 
2014-2020 – em que a combinação de 
ambas as componentes num único 
programa por zona de cooperação não foi 
suficiente para simplificar os 
procedimentos para as autoridades 
responsáveis pelo programa e para os 
beneficiários –, deve ser criada uma 
componente específica das regiões 
ultraperiféricas, a fim de permitir que essas 
regiões cooperem com os países e 
territórios vizinhos da forma mais eficaz e 
simples, de modo a estabelecer laços 
fortes e sustentáveis baseados na 
cooperação e na compreensão mútua.

Alteração 4
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Com base na experiência adquirida 
com os programas de cooperação 
inter-regional no âmbito do Interreg e com 
a ausência dessa cooperação no âmbito do 
objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento durante o período de 
programação de 2014-2020, a componente 
«cooperação inter-regional» deve 
centrar-se mais especificamente no reforço 
da eficácia da política de coesão. Esta 
componente deve, por conseguinte, 
limitar-se aos dois programas, um para 
permitir todos os tipos de experiências, 
abordagens inovadoras e desenvolvimento 
de capacidades para os programas ao 
abrigo de ambos os objetivos e para 
promover os agrupamentos europeus de 
cooperação territorial («AECT»), já criados 
ou que serão criados nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, e o 
outro para melhorar a análise das 
tendências de desenvolvimento. A 
cooperação baseada em projetos em toda a 
União deve ser integrada na nova 
componente «investimentos em projetos de 
inovação inter-regional» e estar 
estreitamente associada à implementação 
da Comunicação da Comissão «Reforçar a 
inovação nas regiões da Europa: 
Estratégias para um crescimento 
resiliente25, inclusivo e sustentável», em 
especial para apoiar plataformas temáticas 
de especialização inteligente em domínios 
como a energia, a modernização industrial
ou agroalimentar. Por último, o 
desenvolvimento territorial integrado, que 
incide nas zonas urbanas funcionais ou nas 
zonas urbanas, deve concentrar-se nos 
programas do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento e num 
instrumento de acompanhamento, a 
«Iniciativa Urbana Europeia». Os dois 
programas no âmbito da componente 

(8) Com base na experiência adquirida 
com os programas de cooperação 
inter-regional no âmbito do Interreg e com 
a ausência dessa cooperação no âmbito do 
objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento durante o período de 
programação de 2014-2020, a componente 
«cooperação inter-regional» deve 
centrar-se mais especificamente no reforço 
da eficácia da política de coesão. Esta 
componente deve, por conseguinte, 
limitar-se aos dois programas, um para 
permitir todos os tipos de experiências, 
abordagens inovadoras e desenvolvimento 
de capacidades para os programas ao 
abrigo de ambos os objetivos e para 
promover os agrupamentos europeus de 
cooperação territorial («AECT»), já criados 
ou que serão criados nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, e o 
outro para melhorar a análise das 
tendências de desenvolvimento. A 
cooperação baseada em projetos em toda a 
União deve ser integrada na nova 
componente «investimentos em projetos de 
inovação inter-regional» e estar 
estreitamente associada à implementação 
da Comunicação da Comissão «Reforçar a 
inovação nas regiões da Europa: 
Estratégias para um crescimento resiliente, 
inclusivo e sustentável»25, em especial para 
apoiar plataformas temáticas de 
especialização inteligente em domínios 
como a energia, a modernização industrial, 
a cultura, o património cultural, os 
setores cultural e criativo, o setor
agroalimentar, o reforço das capacidades e 
competências humanas e a preservação e 
divulgação do património cultural 
comum. Por último, o desenvolvimento 
territorial integrado, que incide nas zonas 
urbanas funcionais ou nas zonas urbanas, 
deve concentrar-se nos programas do 



PE625.467v02-00 6/17 AD\1165938PT.docx

PT

«cooperação inter-regional» devem 
abranger toda a União e devem permitir a 
participação de países terceiros.

objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento e num instrumento de 
acompanhamento, a «Iniciativa Urbana 
Europeia». Os dois programas no âmbito 
da componente «cooperação 
inter-regional» devem abranger toda a 
União e devem permitir a participação de 
países terceiros.

_________________ _________________

24 Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos 
agrupamentos europeus de cooperação 
territorial (AECT) (JO L 210 de 31.7.2006, 
p. 19).

24 Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos 
agrupamentos europeus de cooperação 
territorial (AECT) (JO L 210 de 31.7.2006, 
p. 19).

25 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões «Reforçar a inovação 
nas regiões da Europa: Estratégias para um 
crescimento resiliente, inclusivo e 
sustentável» - COM(2017) 376 final de 
18.7.2017.

25 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões «Reforçar a inovação 
nas regiões da Europa: Estratégias para um 
crescimento resiliente, inclusivo e 
sustentável» - COM(2017) 376 final de 
18.7.2017.

Alteração 5

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, 

(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, a promover a igualdade de 
género, a tolerância, a inclusão social e a 
não discriminação e a desenvolver 
sistemas de ensino inclusivos e 
sustentáveis, com o objetivo de 
proporcionar aos jovens mais 
oportunidades de melhor qualidade 
através de políticas da juventude 
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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 
irregular e a introdução clandestina de 
migrantes.

horizontais. 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 irregular 
e a introdução clandestina de migrantes.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) No âmbito do Interreg, o FEDER 
deve contribuir para os objetivos 
específicos e estratégicos da política de 
coesão. Contudo, a lista dos objetivos 
específicos, no contexto dos diferentes 
objetivos temáticos, deve ser adaptada às 
necessidades específicas do Interreg, 
mediante a definição de objetivos 
específicos adicionais no âmbito do 
objetivo estratégico «Uma Europa mais 
social através da aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais», a fim de 
permitir intervenções idênticas às 
intervenções do FSE.

(17) No âmbito do Interreg, o FEDER 
deve contribuir para os objetivos 
específicos e estratégicos da política de 
coesão. Contudo, a lista dos objetivos 
específicos, no contexto dos diferentes 
objetivos temáticos, deve ser adaptada às 
necessidades específicas do Interreg, 
mediante a definição de objetivos 
específicos adicionais no âmbito do 
objetivo estratégico «Uma Europa mais 
social através da aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais», a fim de 
permitir intervenções idênticas às 
intervenções do FSE, com especial 
incidência no acesso à educação, na 
criação de mais oportunidades de melhor 
qualidade para os jovens e na integração 
cultural.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento acrescenta 
dois objetivos específicos do Interreg, um 
destinado a apoiar o objetivo específico do 
Interreg de reforço da capacidade 
institucional, através de ações para reforçar 
a cooperação jurídica e administrativa e, 
nomeadamente quando relacionado com a 
aplicação da Comunicação relativa às 
regiões fronteiriças, intensificar a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições e o desenvolvimento e a 
coordenação de estratégias macrorregionais 
e relativas às bacias marítimas, e outro 
destinado a abordar questões específicas de 
cooperação externa, tais como a segurança, 
a gestão da passagem das fronteiras e a 
migração.

(19) O presente regulamento acrescenta 
dois objetivos específicos do Interreg, um 
destinado a apoiar o objetivo específico do 
Interreg de reforço da capacidade 
institucional, através de ações para reforçar 
a cooperação jurídica e administrativa e, 
nomeadamente quando relacionado com a 
aplicação da Comunicação relativa às 
regiões fronteiriças, intensificar a 
cooperação entre os cidadãos, as 
organizações da sociedade civil e as 
instituições e o desenvolvimento e a 
coordenação de estratégias macrorregionais 
e relativas às bacias marítimas, e outro 
destinado a abordar questões específicas de 
cooperação externa, tais como a segurança, 
a gestão da passagem das fronteiras e a 
migração.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É necessário clarificar as regras que 
regem os fundos para pequenos projetos, 
que são executados desde que o Interreg 
existe, mas nunca foram abrangidos por 
disposições específicas. Tal como exposto 
no Parecer do Comité das Regiões 
«Projetos interpessoais e de pequena 
dimensão em programas de cooperação 
transfronteiriça»32, estes fundos para 
pequenos projetos desempenham um papel 
importante na consolidação da confiança 
entre os cidadãos e as instituições, 
oferecem um grande valor acrescentado 
europeu e contribuem de forma 
considerável para o objetivo global dos 
programas de cooperação transfronteiras, 
superando os obstáculos transfronteiriços e 
integrando as zonas fronteiriças e os seus 
cidadãos. A fim de simplificar a gestão do 

(23) É necessário clarificar as regras que 
regem os fundos para pequenos projetos, 
que são executados desde que o Interreg 
existe, mas nunca foram abrangidos por 
disposições específicas. Tal como exposto 
no Parecer do Comité das Regiões 
«Projetos interpessoais e de pequena 
dimensão em programas de cooperação 
transfronteiriça»32, estes fundos para 
pequenos projetos desempenham um papel 
importante na consolidação da confiança 
entre os cidadãos e as instituições, 
oferecem um grande valor acrescentado 
europeu e contribuem de forma 
considerável para o objetivo global dos 
programas de cooperação transfronteiras,
superando os obstáculos transfronteiriços e 
integrando as zonas fronteiriças e os seus 
cidadãos. Devem favorecer, em particular, 
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financiamento dos pequenos projetos pelos 
destinatários finais, muitas vezes pouco 
habituados a solicitar financiamento da 
União, a utilização de opções de custos 
simplificados e de montantes fixos deve ser 
obrigatória abaixo de um determinado 
limiar.

iniciativas transfronteiras culturais, 
artísticas e orientadas para os cidadãos. A 
fim de simplificar a gestão do 
financiamento dos pequenos projetos pelos 
destinatários finais, muitas vezes pouco 
habituados a solicitar financiamento da 
União, a utilização de opções de custos 
simplificados e de montantes fixos deve ser 
obrigatória abaixo de um determinado 
limiar.

_________________ _________________

32 Parecer do Comité das Regiões Europeu 
«Projetos interpessoais e de pequena 
dimensão em programas de cooperação 
transfronteiriça», de 12 de julho de 2017 
(JO C 342 de 12.10.2017, p. 38).

32 Parecer do Comité das Regiões Europeu 
«Projetos interpessoais e de pequena 
dimensão em programas de cooperação 
transfronteiriça», de 12 de julho de 2017 
(JO C 342 de 12.10.2017, p. 38).

Alteração 9Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) melhoria do acesso e da qualidade 
da educação, da formação e da 
aprendizagem ao longo da vida 
transfronteiras, com vista a aumentar o 
aproveitamento escolar e os níveis de
competências, que deverão ser 
reconhecidos internacionalmente;

b) melhoria do acesso e da qualidade 
da educação, da formação e da 
aprendizagem ao longo da vida 
transfronteiras, com vista a aumentar o 
aproveitamento escolar, a mobilidade dos 
jovens e dos investigadores e a reforçar as
competências linguísticas e outras 
competências e capacidades humanas;

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) promoção e apoio à criação de 
parcerias transfronteiras entre 
estabelecimentos de ensino, instituições de 
cariz cultural, artístico, criativo e 
audiovisual e entidades de investigação, 
com vista a promover uma compreensão 
recíproca e o diálogo com as regiões 
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vizinhas, valorizando a diversidade 
linguística e o papel das políticas 
educativas, da cultura e dos setores 
cultural, criativo, artístico e audiovisual 
enquanto motores de inovação social.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) melhoria do acesso à cultura e aos 
serviços culturais transfronteiros;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) promoção do reconhecimento 
mútuo dos diplomas, certificados, 
capacidades e competências, a fim de 
aumentar as oportunidades de educação, 
de formação e de emprego 
transfronteiras;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) promoção da inclusão social e 
combate à pobreza, nomeadamente através 
da promoção da igualdade de 
oportunidades e do combate à 
discriminação transfronteiras.

e) promoção da inclusão social, 
nomeadamente de migrantes, e combate à 
pobreza, nomeadamente através da 
promoção da igualdade de oportunidades e 
do combate à discriminação transfronteiras.
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Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) melhoria do acesso a serviços 
culturais e a infraestruturas desportivas, 
promoção da mobilidade dos artistas e dos 
intercâmbios culturais, que contribuam 
para a preservação e a divulgação do 
património cultural comum e para 
combater os vários tipos de preconceitos e 
estereótipos recorrentes, que aumentem a 
integração social e abordem as barreiras 
sociais e linguísticas;

Alteração 15

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, 
nomeadamente incentivando ações 
interpessoais e experiências em matéria de 
mobilidade dos jovens, reforço da 
democracia sustentável, apoiando os 
intervenientes da sociedade civil e o seu 
papel nos processos de reforma e nas 
transições democráticas;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No âmbito do Interreg, os 5. No âmbito do Interreg, os 
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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.

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, a mediação intercultural e a 
facilitação linguística.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) as disparidades económicas, sociais 
e territoriais;

(i) as disparidades económicas, 
sociais, demográficas e territoriais;

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea b) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) as novas especificidades e 
barreiras culturais, educativas e 
linguísticas;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Aquando da avaliação de cada 
programa Interreg, a Comissão deve ter 
em conta o efeito positivo global do 
programa para a sociedade e as 
comunidades locais, com especial 
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destaque para a inclusão e o 
desenvolvimento económico e social, o 
diálogo intercultural e a compreensão 
mútua.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento local de base 
comunitária («DLBC»), nos termos do 
artigo [22.º], alínea b), do Regulamento 
(UE) [novo RDC] pode ser aplicado no 
âmbito dos programas Interreg, desde que 
os grupos de ação local pertinentes sejam 
compostos por representantes dos 
interesses socioeconómicos locais públicos 
e privados (nos quais nenhum grupo de 
interesses detenha o controlo dos processos 
de decisão) oriundos de dois países 
participantes, no mínimo, dos quais pelo 
menos um deve ser um Estado-Membro.

O desenvolvimento local de base 
comunitária («DLBC»), nos termos do 
artigo [22.º], alínea b), do Regulamento 
(UE) [novo RDC] pode ser aplicado no 
âmbito dos programas Interreg, desde que 
os grupos de ação local pertinentes sejam 
compostos por representantes dos 
interesses socioeconómicos locais públicos 
e privados, incluindo organizações da 
sociedade civil (nos quais nenhum grupo 
de interesses detenha o controlo dos 
processos de decisão) oriundos de dois 
países participantes, no mínimo, dos quais 
pelo menos um deve ser um 
Estado-Membro. Os grupos de ação locais 
devem ser representativos de todos os 
grupos socioeconómicos e etários, 
incluindo as minorias e as pessoas com 
deficiência e com menos oportunidades.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para programas Interreg com uma 
dotação total inferior a 30 000 000 EUR, o 
montante necessário para a assistência 
técnica expresso em EUR e a percentagem 
resultante devem ser fixados na decisão da 
Comissão que adota o programa Interreg 
em causa.

4. Para programas Interreg com uma 
dotação total inferior a 30 000 000 EUR, o 
montante necessário para a assistência 
técnica deve ser expresso em euros e a 
percentagem resultante devem ser fixados 
na decisão da Comissão que adota o
programa Interreg em causa.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade de gestão deve 
apresentar o plano de avaliação ao comité 
de acompanhamento no prazo de um ano a 
contar da data de aprovação do programa 
Interreg.

6. A autoridade de gestão deve 
apresentar o plano de avaliação ao comité 
de acompanhamento no prazo de 12 meses
a contar da data de aprovação do programa 
Interreg.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão deve
garantir que, no prazo de seis meses a 
contar da aprovação do programa Interreg, 
existe um sítio Web onde estão disponíveis 
informações sobre cada programa Interreg 
da sua responsabilidade, abrangendo os 
objetivos, atividades, possibilidades de 
financiamento disponíveis e realizações do 
programa.

2. A autoridade de gestão deve 
garantir que, no prazo de seis meses a 
contar da aprovação do programa Interreg, 
existe um sítio Web onde estão disponíveis 
informações sobre cada programa Interreg 
da sua responsabilidade. As informações 
disponíveis nesse sítio Web devem 
abranger os objetivos, as atividades, as
possibilidades de financiamento 
disponíveis e as realizações do programa.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Se a execução de uma operação 
implicar a adjudicação de contratos de 
serviços, de aprovisionamento ou de obras
por um beneficiário, são aplicáveis as 
seguintes regras:

1. Se a execução de uma operação 
implicar a adjudicação de serviços, 
contratos de aprovisionamento, contratos
de obras ou ambos por um beneficiário, 
são aplicáveis as seguintes regras:
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o beneficiário for uma 
autoridade adjudicante ou uma entidade 
adjudicante na aceção do direito da União 
aplicável aos procedimentos de 
contratação pública, poderá aplicar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas nacionais adotadas no 
quadro do direito da União;

a) Se o beneficiário for uma 
autoridade adjudicante na aceção da 
Diretiva 2014/24/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho1-A, poderá aplicar 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas nacionais adotadas no 
quadro do direito da União;

__________________

1-A Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa aos contratos 
públicos e que revoga a 
Diretiva 2004/18/UE (JO L 94 de 
28.3.2014, p. 96).
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