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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objetivo da Cooperação Territorial Europeia (Interreg) é promover a cooperação entre 
Estados-Membros e entre os Estados-Membros e países terceiros, países parceiros ou outros 
países ou territórios ultramarinos. Espera-se que o novo regulamento proposto para o período 
2021-2027 simplifique a cooperação para além das fronteiras da União. Paralelamente, os 
futuros instrumentos de financiamento externo da UE (incluindo o NDICI e a OCTP) visam 
estabelecer regras claras para transferir uma parte dos seus recursos para programas Interreg.

A relatora da Comissão DEVE considera que o interesse da Comissão do Desenvolvimento é 
garantir que os países terceiros e os países e territórios ultramarinos possam participar 
efetivamente nos programas Interreg. Os desafios e as necessidades específicas dos PTU 
devem ser plenamente tidos em conta na conceção dos programas. 

A relatora gostaria de sublinhar o contributo que o Interreg pode desempenhar na 
concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dos objetivos em matéria de 
clima. A coerência das políticas para o desenvolvimento também deve ser plenamente 
respeitada, uma vez que é essencial existir coerência entre todas as políticas da UE para 
alcançar os ODS. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o artigo 208.º, n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE),

Alteração 2

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 

(3) Por forma a apoiar o 
desenvolvimento harmonioso do território 
da União a diferentes níveis, o FEDER 
deve apoiar a cooperação transfronteiras, a 
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cooperação transnacional, a cooperação 
marítima, a cooperação das regiões 
ultraperiféricas e a cooperação inter-
regional no âmbito do objetivo de 
cooperação territorial europeia (Interreg).

cooperação transnacional, a cooperação 
marítima, a cooperação das regiões 
ultraperiféricas e a cooperação inter-
regional no âmbito do objetivo de 
cooperação territorial europeia (Interreg). 
Os princípios relativos à governação e às 
parcerias a vários níveis devem ser tidos 
em conta e as abordagens baseadas nos 
locais devem ser reforçadas, assim como o 
princípio da não discriminação.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As diferentes componentes do 
Interreg devem contribuir para a 
concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável descritos na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável adotada em setembro de 2015.

Justificação

A contribuição do Interreg para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável deve ser 
mencionada nos considerandos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O Interreg deve igualmente 
contribuir para o cumprimento de outros 
compromissos internacionais, como o 
Acordo de Paris sobre as Alterações 
Climáticas (COP 21). Refletindo a 
importância do combate às alterações 
climáticas, o Interreg deve contribuir para 
a integração das ações climáticas e para a 
concretização de um objetivo global de 
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25 % das despesas orçamentais da União 
em apoio dos objetivos climáticos.

Justificação

Os considerandos também devem incluir uma referência ao Acordo de Paris, visto que o 
Interreg deve contribuir para os objetivos da UE em matéria de alterações climáticas.

Alteração 5

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 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 apoiar a
cooperação nas regiões fronteiriças
terrestres e marítimas.

_________________ _________________

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.

Justificação

Colocar a cooperação nas fronteiras marítimas numa nova vertente do Interreg não ajuda à 
simplificação nem torna mais fácil a utilização.

Alteração 6
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A componente «cooperação 
transnacional e cooperação marítima» deve 
visar o reforço da cooperação através de 
ações conducentes ao desenvolvimento 
territorial integrado, associadas às 
prioridades da política de coesão da União, 
e deve incluir também a cooperação 
marítima transfronteiras. A cooperação 
transnacional deve abranger territórios 
mais vastos no continente da União, 
enquanto a cooperação marítima deve 
abranger os territórios das bacias marítimas
e integrar a cooperação transfronteiras 
nas fronteiras marítimas durante o 
período de programação de 2014-2020. 
Deve ser dada a maior flexibilidade 
possível à prossecução da execução da 
anterior cooperação marítima 
transfronteiras no âmbito de um quadro de 
cooperação marítima mais amplo, 
nomeadamente através da definição do 
território abrangido, dos objetivos 
específicos dessa cooperação, dos 
requisitos para uma parceria de projeto e da 
criação de subprogramas e de comités 
diretores específicos.

(6) A componente «cooperação 
transnacional e cooperação marítima» deve 
visar o reforço da cooperação através de 
ações conducentes ao desenvolvimento 
territorial integrado, associadas às 
prioridades da política de coesão da União. 
A cooperação transnacional deve abranger 
territórios mais vastos no continente da 
União, enquanto a cooperação marítima 
deve abranger os territórios das bacias 
marítimas. Deve ser dada a maior 
flexibilidade possível à prossecução da 
execução da anterior cooperação marítima 
transfronteiras no âmbito de um quadro de 
cooperação marítima mais amplo, 
nomeadamente através da definição do 
território abrangido, dos objetivos 
específicos dessa cooperação, dos 
requisitos para uma parceria de projeto e da 
criação de subprogramas e de comités 
diretores específicos.

Alteração 7

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 

(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 
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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.

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 países terceiros e
países e territórios ultramarinos (PTU) da 
forma mais eficaz e simples, tendo em 
conta as suas necessidades e 
especificidades particulares.

Alteração 8

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 resiliente, 

(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, 
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inclusivo e sustentável»25, 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 
«cooperação inter-regional» devem 
abranger toda a União e devem permitir a 
participação de países terceiros.

inclusivo e sustentável»25,em especial para 
apoiar plataformas temáticas de 
especialização inteligente em domínios 
como as energias renováveis, a economia 
circular, a modernização industrial, a 
agricultura ecológica ou o setor 
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 
«cooperação inter-regional» devem 
abranger toda a União e devem permitir a 
participação de PTU e 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 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 

(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 
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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 
irregular e a introdução clandestina de 
migrantes.

pública, a respeitar os direitos 
fundamentais e a promover a igualdade 
entre homens e mulheres, 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 seguro à 
proteção internacional, partilhando 
informações relevantes, melhorando o 
controlo das fronteiras e prosseguindo os 
esforços comuns na luta contra a migração 
irregular, a introdução clandestina de 
migrantes e o tráfico de seres humanos.

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 

(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 com o objetivo principal de 
erradicar a pobreza e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável. Essas 
iniciativas são importantes do ponto de 
vista estratégico e oferecem também 
quadros políticos fundamentais para 
aprofundar as relações com e entre os 
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responsabilidade. países parceiros, com base nos princípios 
da responsabilização mútua, da apropriação 
partilhada e da responsabilidade.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As sinergias com a ação externa 
da União e os programas de 
desenvolvimento também devem 
contribuir para maximizar o impacto, 
respeitando, ao mesmo tempo, o princípio 
da coerência das políticas para o 
desenvolvimento, tal como previsto no 
artigo 208.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). É essencial que todas as políticas 
da UE sejam coerentes para se 
concretizar os ODS.

Justificação

A coerência das políticas para o desenvolvimento é uma obrigação decorrente dos tratados e 
deve ser mencionada nos considerandos.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Tendo em conta a situação 
específica das regiões ultraperiféricas da 
União, é necessário adotar medidas sobre 
as condições em que essas regiões poderão 
ter acesso aos fundos estruturais. Assim, 
certas disposições do presente regulamento 
devem ser adaptadas às especificidades das 
regiões ultraperiféricas, a fim de 
simplificar e fomentar a cooperação com 
os seus vizinhos, tendo simultaneamente 

(14) Tendo em conta a situação 
específica das regiões ultraperiféricas da 
União, é necessário adotar medidas sobre 
as condições em que essas regiões poderão 
ter acesso aos fundos estruturais. Assim, 
certas disposições do presente regulamento 
devem ser adaptadas às especificidades das 
regiões ultraperiféricas, a fim de 
simplificar e fomentar a sua cooperação 
com países terceiros e PTU, tendo 
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em conta a Comunicação da Comissão 
«Uma parceria estratégica reforçada e 
renovada com as regiões ultraperiféricas da 
UE31»31.

simultaneamente em conta a Comunicação 
da Comissão «Uma parceria estratégica 
reforçada e renovada com as regiões 
ultraperiféricas da UE»31.

__________________ __________________

31 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento «Uma parceria estratégica 
reforçada e renovada com as regiões 
ultraperiféricas da UE» – COM(2017) 623 
final, de 24.10.2017.

31 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento «Uma parceria estratégica 
reforçada e renovada com as regiões 
ultraperiféricas da UE» – COM(2017) 623 
final, de 24.10.2017.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O regulamento prevê a 
possibilidade de participação dos países e 
territórios ultramarinos (PTU) em 
programas Interreg. As especificidades e 
os desafios dos PTU devem ser tidos em 
consideração para facilitar o seu acesso e 
participação efetivos.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Os artigos 198.º a 204.º da Parte 
IV do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), sobre a 
associação dos países e territórios 
ultramarinos, prevê que a finalidade da 
associação é promover o desenvolvimento 
económico e social dos países e territórios 
e estabelecer relações económicas 
estreitas entre eles e a União no seu 
conjunto. Em conformidade com os 
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princípios enunciados no preâmbulo do 
TFUE, a associação deve servir, 
fundamentalmente, para defender os 
interesses e promover a prosperidade dos 
habitantes desses países e territórios de 
modo a permitir-lhes alcançar o 
desenvolvimento económico, social e 
cultural a que aspiram.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) As atividades financiadas no 
âmbito das diferentes componentes devem 
promover e assegurar a igualdade entre 
homens e mulheres. A dimensão do 
género deve ser integrada nas diferentes 
componentes do Interreg.

Justificação

A importância da dimensão do género deve ser reforçada em todo o regulamento.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 19

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 

(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, os 
intervenientes não governamentais e as 
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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.

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, a 
migração, o acesso a proteção 
internacional, a erradicação da pobreza, 
as alterações climáticas, a redução dos 
riscos de catástrofe e a resiliência.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) É conveniente promover a 
disciplina financeira. Ao mesmo tempo, os 
mecanismos para a anulação das 
autorizações orçamentais devem ter em 
conta a complexidade dos programas do 
Interreg e a respetiva implementação.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras para o objetivo de cooperação 
territorial europeia (Interreg), com vista a 
promover a cooperação entre os 
Estados-Membros na União e entre os 
Estados-Membros e países terceiros
adjacentes, países parceiros, outros 
territórios ou países e territórios 
ultramarinos (PTU), respetivamente.

1. O presente regulamento estabelece 
regras para o objetivo de cooperação 
territorial europeia (Interreg), com vista a 
promover a cooperação entre os 
Estados-Membros na União e entre os 
Estados-Membros e países terceiros, países 
parceiros ou países e territórios 
ultramarinos (PTU), respetivamente. O 
Interreg deve contribuir para a 
concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável descritos na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento estabelece 
igualmente as disposições necessárias para 
garantir uma programação eficaz, 
nomeadamente em matéria de assistência 
técnica, acompanhamento, avaliação, 
comunicação, elegibilidade, gestão e 
controlo, bem como gestão financeira dos 
programas, no âmbito do objetivo de 
cooperação territorial europeia 
(«programas Interreg»), apoiados pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional («FEDER»).

2. O presente regulamento estabelece 
igualmente as disposições necessárias para 
garantir uma programação eficaz, 
nomeadamente em matéria de assistência 
técnica, execução, acompanhamento, 
avaliação, comunicação, elegibilidade, 
gestão e controlo, bem como gestão 
financeira dos programas, no âmbito do 
objetivo de cooperação territorial europeia 
(«programas Interreg»), apoiados pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional («FEDER»).

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) «países e territórios ultramarinos 
(PTU)», os países e territórios 
ultramarinos ligados a um 
Estado-Membro aos quais se aplicam as 
disposições da Parte IV do TFUE, 
enumeradas no anexo II desse tratado.

Alteração 21

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 

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

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

Alteração 22

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 entre 
regiões fronteiriças terrestres e marítimas 
adjacentes, pelo menos, de um 
Estado-Membro e de um ou mais dos 
seguintes:

Alteração 23

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 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 PTU, 
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»);

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A cooperação das regiões 
ultraperiféricas entre si e com os seus 

(3) A cooperação das regiões 
ultraperiféricas entre si e com países 
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países terceiros ou parceiros vizinhos ou 
PTU, ou alguns destes, para facilitar a 
integração regional na respetiva 
vizinhança («componente 3»);

terceiros ou parceiros ou PTU, ou alguns 
destes, para facilitar, especialmente, a sua
integração regional («componente 3»);

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) A cooperação inter-regional, para 
reforçar a eficácia da política de coesão 
(«componente 4») através da promoção dos 
seguintes aspetos:

(4) A cooperação inter-regional, para 
reforçar a eficácia da política de coesão 
(«componente 4») através da promoção, 
nomeadamente, dos seguintes aspetos:

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) o intercâmbio de experiências, 
abordagens inovadoras e reforço de 
capacidades em matéria de:

a) o intercâmbio de experiências, 
abordagens inovadoras, boas práticas e 
reforço de capacidades em matéria de:

Alteração 27

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.

Suprimido

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4
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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 
equivalentes situadas ao longo de todas as 
fronteiras terrestres entre 
Estados-Membros e países parceiros 
elegíveis no âmbito do IPA III ou do 
NDICI.

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 
equivalentes situadas ao longo de todas as 
fronteiras entre Estados-Membros e países 
parceiros elegíveis no âmbito do IPA III ou 
do NDICI.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Gronelândia; b) PTU;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regiões, os países terceiros ou os 
países parceiros enumerados no n.º 2 são 
regiões do nível 2 da NUTS ou, na 
ausência de classificação NUTS, zonas 
equivalentes.

3. As regiões, os países terceiros, os 
países parceiros ou os PTU enumerados no 
n.º 2 são regiões do nível 2 da NUTS, 
NUTS 3 no caso dos PTU, ou, na ausência 
de classificação NUTS, zonas equivalentes.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 3.2 % (ou seja, um total de 
270 100 000 EUR) para a cooperação das 

c) 5 % para a cooperação das regiões 
ultraperiféricas (componente 3);
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regiões ultraperiféricas (componente 3);

Justificação

O montante disponível para a componente 3 deve ser aumentado devido às necessidades e 
aos desafios específicos das regiões ultraperiféricas.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 12– n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita a um programa Interreg da 
componente 2 já adotado pela Comissão, a 
participação de um país parceiro ou da 
Gronelândia deve ser interrompida, se for 
satisfeita uma das condições estabelecidas 
no n.º 3, primeiro parágrafo, alíneas a) e b).

No que respeita a um programa Interreg da 
componente 2 já adotado pela Comissão, a 
participação de um país parceiro ou PTU
deve ser interrompida ou a subvenção deve 
ser reduzida, se for satisfeita uma das 
condições estabelecidas no n.º 3, primeiro 
parágrafo, alíneas a) e b).

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que o programa Interreg seja 
interrompido na totalidade, em especial, se 
os seus principais objetivos comuns em 
matéria de desenvolvimento não possam 
ser atingidos sem a participação desse país 
parceiro ou da Gronelândia;

a) Que o programa Interreg seja 
interrompido na totalidade, em especial, se 
os seus principais objetivos comuns em 
matéria de desenvolvimento não possam 
ser atingidos sem a participação desse país 
parceiro ou PTU;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Que o programa Interreg prossiga 
sem a participação desse país parceiro ou 

c) Que o programa Interreg prossiga 
sem a participação desse país parceiro ou 
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da Gronelândia. PTU.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que um país terceiro ou
país parceiro que contribua para um 
programa Interreg com recursos nacionais 
que não constituam o cofinanciamento 
nacional de apoio do FEDER ou de um 
instrumento de financiamento externo da 
União reduza essa contribuição durante a 
execução de um programa Interreg, 
globalmente ou no que respeita a operações 
conjuntas já selecionadas, e tendo recebido 
o documento a que se refere o artigo 22.º, 
n.º 6, o Estado-Membro ou os 
Estados-Membros participantes devem 
solicitar a aplicação de uma das opções 
indicadas no n.º 4, segundo parágrafo.

6. Sempre que um país terceiro, país 
parceiro ou PTU que contribua para um 
programa Interreg com recursos nacionais 
que não constituam o cofinanciamento 
nacional de apoio do FEDER ou de um 
instrumento de financiamento externo da 
União reduza essa contribuição durante a 
execução de um programa Interreg, 
globalmente ou no que respeita a operações 
conjuntas já selecionadas, e tendo recebido 
o documento a que se refere o artigo 22.º, 
n.º 6, o Estado-Membro ou os 
Estados-Membros participantes devem 
solicitar a aplicação de uma das opções 
indicadas no n.º 4, segundo parágrafo.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Além dos objetivos específicos para 
o fundo previstos no artigo [2.º] do 
Regulamento (UE) [novo FEDER], o 
FEDER e, se aplicável, os instrumentos de 
financiamento externo da União também 
podem contribuir para os objetivos 
específicos do objetivo estratégico 4, 
nomeadamente:

3. Além dos objetivos específicos para 
o fundo previstos no artigo [2.º] do 
Regulamento (UE) [novo FEDER], o 
FEDER e, se aplicável, os instrumentos de 
financiamento externo da União também 
devem contribuir para os objetivos 
específicos do objetivo estratégico 4, 
nomeadamente:

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) melhoria da eficácia dos mercados 
de trabalho e do acesso a emprego de 
qualidade transfronteiras;

a) melhoria da eficácia dos mercados 
de trabalho e do acesso a emprego de 
qualidade transfronteiras, especialmente 
para os jovens;

Alteração 38

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, do 
respeito pelos direitos das minorias e 
combate à pobreza, nomeadamente através 
da promoção da igualdade de 
oportunidades, da igualdade de género, do 
combate a todas as formas de
discriminação transfronteiras e do apoio às 
comunidades marginalizadas.

Alteração 39

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 40

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) no âmbito das componentes 1, 2 e 3 
dos programas Interreg: reforço da 
capacidade institucional das autoridades 
públicas e das partes interessadas para 
executar estratégias macrorregionais e 
relativas às bacias marítimas;

b) no âmbito das componentes 1, 2 e 3 
dos programas Interreg: reforço da 
capacidade institucional das autoridades 
públicas e das partes interessadas para 
executar efetivamente estratégias 
macrorregionais e relativas às bacias 
marítimas;

Alteração 41

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, reforçando a democracia 
sustentável e promovendo os direitos e as 
liberdades fundamentais em
conformidade com o consagrado na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e apoiando as organizações da 
sociedade civil e os intervenientes não 
governamentais, incluindo ONG, igrejas e 
comunidades e associações religiosas, 
grupos de reflexão e outros grupos 
sociais, bem como o seu papel nos 
processos de resiliência, consolidação da 
paz, reconciliação e reforma e nas 
transições democráticas e promovendo a 
boa governação, nomeadamente a luta 
contra a corrupção;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5
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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 respeitando plenamente o 
princípio do Estado de direito, incluindo a 
proteção e o respeito pelos direitos 
humanos dos migrantes.

Alteração 43

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, após consulta das partes 
interessadas relevantes, e da componente 
5, que deve ser executada em regime de 
gestão direta ou indireta.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada programa Interreg deve 
estabelecer uma estratégia comum para a 
contribuição do programa para os objetivos 
estratégicos definidos no artigo [4.º, n.º 1,] 

1. Cada programa Interreg deve 
estabelecer uma estratégia comum para a 
contribuição do programa para os objetivos 
estratégicos definidos no artigo [4.º, n.º 1,] 
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do Regulamento (UE) [novo RDC] e para 
os objetivos específicos do Interreg 
estabelecidos no artigo 14.º, n.os 4 e 5, do 
presente regulamento e para a comunicação 
dos seus resultados.

do Regulamento (UE) [novo RDC] e para 
os objetivos específicos do Interreg 
estabelecidos no artigo 14.º, n.os 4 e 5, do 
presente regulamento e para a comunicação 
dos seus resultados. A estratégia também 
deve demonstrar explicitamente como o 
programa irá contribuir para a 
concretização dos ODS.

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) as divergências no quadro 
institucional, político e jurídico;

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

i-B) os desafios ambientais;

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

ii) as necessidades de investimento 
conjunto e a complementaridade com 
outras modalidades de apoio;

ii) as necessidades de investimento 
conjunto, a complementaridade com outras 
modalidades de apoio e as eventuais 
sinergias a alcançar;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) os ensinamentos adquiridos com a 
experiência;

iii) os ensinamentos adquiridos com a 
experiência e como foram tidos em conta 
no programa;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) os indicadores de realizações e de 
resultados, com os correspondentes 
objetivos intermédios e metas;

ii) os indicadores inteligentes e de 
resultados repartidos por sexo, com os 
correspondentes parâmetros de base,
objetivos intermédios e metas;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) os principais grupos-alvo; iii) os principais grupos-alvo e os 
beneficiários finais do programa, 
incluindo os grupos mais vulneráveis;

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Uma metodologia que explique 
como o programa irá contribuir para a 
concretização dos ODS;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) A abordagem em matéria de 
comunicação e visibilidade prevista para o 
programa Interreg, definindo os seus 
objetivos, público-alvo, canais de 
comunicação, ações de sensibilização, 
presença nas redes sociais, orçamento 
previsto e indicadores pertinentes de 
acompanhamento e avaliação.

i) A abordagem em matéria de 
comunicação e visibilidade prevista para o 
programa Interreg, definindo os seus 
objetivos, público-alvo, canais de 
comunicação, ações de sensibilização, 
presença nas redes sociais, orçamento 
previsto e indicadores pertinentes de 
acompanhamento e avaliação. Sempre que 
o programa Interreg seja cofinanciado 
por outros instrumentos de financiamento 
externo, a estratégia de visibilidade deve 
respeitar os requisitos de visibilidade 
previstos nesses instrumentos.

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) um quadro de gestão dos riscos 
que inclua os riscos potenciais que 
possam afetar negativamente a execução 
do programa e a obtenção dos resultados, 
bem como medidas de atenuação 
adequadas.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) no caso dos programas Interreg da 
componente 2 apoiados pelo OCTP, como 
um montante repartido por instrumento 
financeiro («FEDER» e «OCTP 
Gronelândia»);

iii) no caso dos programas Interreg da 
componente 2 apoiados pelo OCTP, como 
um montante repartido por instrumento 
financeiro («FEDER» e «OCTP»);

Alteração 55
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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 públicos, 
objetivos, não discriminatórios e 
transparentes, garantir a igualdade entre 
homens e mulheres e ter em consideração 
a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, assim como o princípio do 
desenvolvimento sustentável e a política e 
legislação da União no domínio do 
ambiente, em conformidade com o 
artigo 11.º e o artigo 191.º, n.º 1, do TFUE.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 22– n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os critérios e procedimentos devem 
garantir a prioridade das operações a 
selecionar, com vista a maximizar o 
contributo dos fundos da UE para a 
consecução dos objetivos do programa 
Interreg e a implementação da dimensão de 
cooperação das operações ao abrigo dos 
programas Interreg, tal como previsto no 
artigo 23.º, n.os 1 e 4.

Os critérios e procedimentos devem 
garantir a prioridade das operações a 
selecionar, com vista a maximizar o 
contributo dos fundos da UE para a 
consecução dos objetivos do programa 
Interreg, a implementação da dimensão de 
cooperação das operações ao abrigo dos 
programas Interreg, tal como previsto no 
artigo 23.º, n.os 1 e 4, e a concretização dos 
ODS.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Garantir que as operações 
selecionadas dão um contributo efetivo 
para a concretização dos objetivos e das 
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metas da Agenda 2030;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Garantir que as operações 
selecionadas não colidem com as 
estratégias correspondentes previstas no 
artigo 10.º, n.º 1, ou estabelecidas para um 
ou mais dos instrumentos de financiamento 
externo da União;

b) Garantir que as operações 
selecionadas não colidem com as 
estratégias correspondentes previstas no 
artigo 10.º, n.º 1, ou estabelecidas para um 
ou mais dos instrumentos de financiamento 
externo da União e que são 
complementares a essas estratégias, com 
as quais criam sinergias positivas;

Alteração 59

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, os 
parceiros das regiões ultraperiféricas e dos 
países terceiros, países parceiros ou PTU 
devem ser obrigados a cooperar apenas em 
duas das quatro dimensões enumeradas no 
primeiro parágrafo.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A contribuição do FEDER ou, se aplicável, 
de um instrumento de financiamento 
externo da União para um fundo para 
pequenos projetos no âmbito de um 
programa Interreg não deve exceder 
20 000 000 EUR ou 15 % da dotação total 

A contribuição do FEDER ou, se aplicável, 
de um instrumento de financiamento 
externo da União para um fundo para 
pequenos projetos no âmbito de um 
programa Interreg não deve exceder 20 
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do programa Interreg, consoante o valor 
que for mais baixo.

% da dotação total do programa Interreg.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O comité de acompanhamento deve 
reunir-se, pelo menos, uma vez por ano, 
competindo-lhe analisar todos os 
problemas que afetem o progresso do 
programa com vista à consecução dos seus 
objetivos.

5. O comité de acompanhamento deve 
reunir-se, pelo menos, duas vezes por ano, 
competindo-lhe analisar todos os 
problemas que afetem o progresso do 
programa com vista à consecução dos seus 
objetivos.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O progresso na execução do 
programa e no cumprimento dos objetivos 
intermédios e das metas do programa 
Interreg;

a) O progresso na execução do 
programa e no cumprimento dos objetivos 
intermédios e das metas do programa 
Interreg, incluindo o contributo para a
concretização dos objetivos da Agenda 
2030;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os progressos no reforço da 
capacidade administrativa das instituições 
públicas e dos beneficiários, se necessário.

g) Os progressos no reforço da 
capacidade administrativa das instituições 
públicas e dos beneficiários, se necessário. 
e propor medidas de apoio adicionais, se 
necessário.
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão deve 
realizar avaliações de cada programa 
Interreg. Cada avaliação deve avaliar a 
eficácia, eficiência, pertinência, coerência e 
valor acrescentado da UE do programa, 
com o objetivo de melhorar a qualidade da 
conceção e da execução do respetivo 
programa Interreg.

1. A autoridade de gestão deve 
realizar avaliações de cada programa 
Interreg. Cada avaliação deve avaliar a 
eficácia, eficiência, pertinência, coerência, 
sustentabilidade dos resultados e valor 
acrescentado da UE do programa, com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
conceção e da execução do respetivo 
programa Interreg.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Sempre que o programa Interreg 
seja cofinanciado por outros instrumentos 
de financiamento externo, o programa 
deve assegurar a visibilidade desses 
fundos em linha com os instrumentos 
relevantes.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 2021: 1%; a) 2021: 2%;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) 2022: 1%; b) 2022: 2%;

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 2023: 1%; c) 2023: 2%;

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 2024: 1%; d) 2024: 1,5%;

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-A

Anulação de autorizações

Em derrogação do artigo 99.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE).../... [novo RDC], a 
Comissão deve proceder à anulação dos 
montantes dos programas do Interreg que 
não tenham sido utilizados para 
pré-financiamento, em conformidade com 
o artigo 49.º, ou relativamente aos quais 
não tenham sido apresentados quaisquer 
pedidos de pagamentos até 26 de 
dezembro do terceiro ano civil 
subsequente ao ano das autorizações 
orçamentais para os anos de 2021 a 2026.
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas Interreg das 
componentes 2 e 4 que combinem 
contribuições do FEDER e de um ou vários 
instrumentos de financiamento externo da 
União devem ser executados em regime de 
gestão partilhada, tanto nos 
Estados-Membros como em qualquer país 
terceiro ou país parceiro participante, ou, 
no que respeita à componente 3, em 
qualquer PTU, quer esse PTU receba ou 
não apoio ao abrigo de um ou vários 
instrumentos de financiamento externo da 
União.

2. Os programas Interreg das 
componentes 2 e 4 que combinem 
contribuições do FEDER e de um ou vários 
instrumentos de financiamento externo da 
União devem ser executados em regime de 
gestão partilhada, tanto nos 
Estados-Membros como em qualquer país 
terceiro, país parceiro participante ou PTU, 
ou, no que respeita à componente 3, em 
qualquer PTU, quer esse PTU receba ou 
não apoio ao abrigo de um ou vários 
instrumentos de financiamento externo da 
União.
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