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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 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
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2018)0374),

— Tendo em conta o artigo 294.°, n.º 2, o artigo 178.º, o artigo 209.°, n.º 1, o artigo 212.º, 
n.º 2, e o artigo 349.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C8-0229/2018),

— Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de ... 1,

— Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de ... 2,

— Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres 
da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão 
do Controlo Orçamental e da Comissão da Cultura e da Educação (A8-0000/2018),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

                                               
1 JO C ... / Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 JO C ... / Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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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). 
Neste contexto, deverão ser reforçados os 
princípios da parceria e da governação 
multinível e deve ser apoiada a 
abordagem baseada no terreno («place 
based approach»).

Or. de

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

(«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 
cooperação transfronteiras nas regiões 
situadas nas fronteiras terrestres e 
marítimas deverá ser apoiada.

__________________ __________________

23 Comunicação da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu «Impulsionar o 

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

crescimento e a coesão nas regiões 
fronteiriças da UE» – COM(2017) 534 
final, de 20.9.2017.

Or. de

Alteração 3

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 transfronteira. 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 cuja extensão geográfica vá 
além dos territórios abrangidos pela 
cooperação transfronteiras. 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.

Or. de
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Alteração 4

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, 
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 

(8) Com base na experiência positiva
adquirida com os programas de cooperação 
inter-regional no âmbito do Interreg, por 
um lado, e com base na ausência de
cooperação no âmbito do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento durante o período de 
programação de 2014-2020, por outro 
lado, a cooperação inter-regional das
cidades e regiões é uma componente 
importante para encontrar soluções 
comuns no domínio da política de coesão e 
para construir parcerias duradouras. 
Assim, os programas existentes e, em 
especial, a promoção da cooperação 
baseada em projetos devem ser 
prosseguidos, inclusivamente promovendo 
os agrupamentos europeus de cooperação 
territorial («AECT»). As oportunidades de 
cooperação inter-regional no âmbito do 
objetivo de «Investimento no Emprego e 
no Crescimento» devem ser apoiadas por 
medidas precoces de articulação e 
coordenação regionais no período que 
antecede a programação. A nova 
componente «investimentos em projetos de 
inovação inter-regional» deve servir para 
apoiar plataformas temáticas de 
especialização inteligente em domínios 
como a energia, a modernização 
industrial ou a indústria agroalimentar, e 
contribuir para a implementação da 
Comunicação da Comissão «Reforçar a 
inovação nas regiões da Europa: 
Estratégias para um crescimento resiliente, 
inclusivo e sustentável». Os programas no 
âmbito da componente «cooperação inter-
regional» devem abranger toda a União e 
devem permitir a participação de países 
terceiros.
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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.

Or. de

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15

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 

(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.
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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».

Or. de

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Um instrumento importante e bem 
sucedido no contexto dos programas de 
cooperação transfronteiriça é o dos 
projetos interpessoais e de pequena 
dimensão, a fim de superar os obstáculos 
transfronteiriços, promover os contactos 
entre os habitantes locais e, deste modo, 
aproximar as regiões fronteiriças e os 
seus cidadãos. Os projetos interpessoais
(P2P) e os projetos de pequena dimensão 
são realizados em diversos domínios, 
nomeadamente nos domínios da cultura, 
do desporto, do turismo, da educação e da 
formação, da economia, da ciência, da 
proteção do ambiente e da ecologia, dos 
cuidados de saúde, dos transportes e dos 
pequenos projetos de infraestruturas, da 
cooperação administrativa e das relações 
públicas. Tal como estabelecido no 
parecer do Comité das Regiões intitulado
«Projetos interpessoais e de pequena 
dimensão em programas de cooperação 
transfronteiriça»32 , os projetos 
interpessoais e de pequena dimensão 
apresentam um elevado valor 
acrescentado europeu e contribuem 
significativamente para o objetivo global 
dos programas de cooperação 
transfronteiriça.

Or. de
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Alteração 7

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 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.

(23) Desde o lançamento do Interreg, 
os projetos interpessoais e de pequena 
dimensão têm sido apoiados 
principalmente por fundos para pequenos 
projetos ou instrumentos semelhantes, 
mas sobre eles não foram adotadas 
disposições específicas, razão pela qual é
necessário clarificar as regras que regem os 
fundos para pequenos projetos. Para que o
valor acrescentado e as vantagens de 
projetos interpessoais e de pequena 
dimensão sejam mantidos, e também para 
que a gestão do financiamento dos 
pequenos projetos pelos destinatários 
finais, frequentemente pouco habituados a 
solicitar financiamento da União, seja 
simplificada, 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.

Or. de
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Na sequência da redução dos 
encargos administrativos, a Comissão, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
cooperar estreitamente para que possam
tirar partido das disposições melhoradas e 
adequadas enunciadas no artigo 77.º e 
seguintes do Regulamento (UE) [novo 
RDC] relativamente ao sistema de gestão 
e controlo de um programa Interreg.

Or. de

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os Estados-Membros devem ser 
incentivados a confiar as funções da 
autoridade de gestão a um agrupamento 
europeu de cooperação territorial ou tornar 
esse agrupamento (à semelhança de outros 
organismos jurídicos transfronteiras) 
responsável pela gestão de um 
subprograma, de um investimento 
territorial integrado ou de um ou mais 
fundos para pequenos projetos, ou ainda a 
agir como parceiro único.

(27) Os Estados-Membros devem ser 
incentivados a confiar as funções da 
autoridade de gestão a um agrupamento 
europeu de cooperação territorial ou tornar 
esse agrupamento (à semelhança de outros 
organismos jurídicos transfronteiras) 
responsável pela gestão de um 
subprograma ou de um investimento 
territorial integrado, ou ainda a agir como 
parceiro único.

Or. de

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(36-A) A promoção da cooperação 
territorial europeia (CTE) é, há muitos 
anos, uma das principais prioridades da 
política de coesão da UE. O apoio às PME 
relativo aos custos dos projetos CTE já se 
encontra isento da notificação obrigatória 
ao abrigo do Regulamento Geral de 
Isenção por Categoria (RGIC). 
As orientações relativas aos auxílios com 
finalidade regional para 2014-2020 e a 
secção relativa aos «auxílios com 
finalidade regional» do RGIC incluem 
também disposições especiais sobre os 
auxílios com finalidade regional aos 
investimentos de empresas de todas as 
dimensões. Na medida em que os auxílios 
a projetos de cooperação territorial 
europeia sejam compatíveis com o 
mercado interno e tenham um impacto 
reduzido sobre a concorrência e o 
comércio entre Estados-Membros, devem
estar isentos do controlo dos auxílios 
estatais e não estar sujeitos à 
obrigatoriedade de notificação prevista no 
artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

Or. de

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «entidade jurídica transfronteiras», 
uma entidade jurídica criada nos termos da 
legislação de um dos países participantes 
num programa Interreg, desde que tenha 
sido criada pelas autoridades territoriais ou 
outros organismos de, pelo menos, dois 
países participantes.

(4) «entidade jurídica transfronteiras», 
uma entidade jurídica ou eurorregião, 
criada nos termos da legislação de um dos 
países participantes num programa 
Interreg, desde que tenha sido criada pelas 
autoridades territoriais ou outros 
organismos de, pelo menos, dois países 
participantes.
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Or. de

Alteração 12

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 e 
marítimas adjacentes de dois ou mais 
Estados-Membros ou entre regiões 
fronteiriças terrestres e marítimas de, pelo 
menos, um Estado-Membro e de um ou 
vários países terceiros enumerados no 
artigo 4.º, n.º 3; ou

Or. de

Alteração 13

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:

Or. de

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação transnacional e a 
cooperação marítima em vastos territórios 

2. A cooperação transnacional e a 
cooperação marítima cuja extensão 
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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»);

geográfica vá além dos territórios 
abrangidos pela cooperação 
transfronteiras, 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 incluindo territórios 
interiores: «componente 2B»);

Or. de

Alteração 15

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 e 
especialmente para apoiar soluções 
comuns no domínio da política de coesão 
e para construir parcerias duradouras
(«componente 4») através da promoção dos 
seguintes aspetos:

Or. de

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) execução dos programas do 
objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento, sobretudo no que respeita a 

Suprimido
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ações inter-regionais e transnacionais 
com beneficiários estabelecidos, pelo 
menos, num outro Estado-Membro;

Or. de

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Do intercâmbio de experiências e 
do desenvolvimento de capacidades entre 
parceiros em toda a União relativamente 
à:

i) execução dos programas do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, sobretudo com vista a 
medidas inter-regionais e transnacionais 
cujos beneficiários estejam estabelecidos
em, pelo menos, outro Estado-Membro;

ii) identificação e divulgação de boas 
práticas e da sua transferência 
predominantemente para programas 
operacionais abrangidos pelo objetivo 
«Investimento no Emprego e no 
Crescimento».

Or. de

Alteração 18

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 internas e externas 
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externas com países terceiros ou países 
parceiros.

com países terceiros ou países parceiros, 
sem prejuízo de eventuais ajustamentos 
para assegurar a coerência e a 
continuidade dos domínios de cooperação 
do período de programação 2014-2020.

Or. de

Alteração 19

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

Or. de

Alteração 20

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, Mónaco e São 
Marinho.

Or. de

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 1
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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 e à cooperação marítima cuja 
extensão geográfica vá além dos 
territórios abrangidos pela cooperação 
transfronteiras, 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.

Or. de

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER apoiará, em todo o 
território da União, qualquer programa 
Interreg abrangido pela componente 4 ou 
os investimentos em projetos de inovação 
inter-regional abrangidos pela componente 
5.

1. O FEDER apoiará, em todo o 
território da União, qualquer programa 
Interreg abrangido pela componente 4 ou 
os investimentos em projetos de inovação 
inter-regional abrangidos pela componente 
5. Os países terceiros podem participar 
nestes programas, desde que contribuam 
para o financiamento sob a forma de 
receitas afetadas externamente.

Or. de

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 

1. Os recursos do FEDER para o 
objetivo de cooperação territorial europeia 
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(Interreg) ascende a 8 430 000 000 EUR
dos recursos globais disponíveis para 
autorização orçamental disponibilizados 
pelo FEDER, pelo FSE+ e pelo Fundo de 
Coesão para o período de programação de 
2021-2027, estabelecidos no artigo [102.º, 
n.º 1] do Regulamento (UE) [novo RDC].

(Interreg) ascendem, para as componentes 
1 a 4, referidas no artigo 3.º, a 3 % (ou 
seja, um total de xx xxxxxx xxx EUR) e 
para a componente 5 a mais 0,3 % (ou 
seja, um total de x xxx xxx xxx EUR) dos 
recursos globais disponíveis para 
autorização orçamental disponibilizados 
pelo FEDER, pelo FSE+ e pelo Fundo de 
Coesão para o período de programação de 
2021-2027, estabelecidos no artigo [103.º, 
n.º 1] do Regulamento (UE) [novo RDC].

Or. de

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 9 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os recursos referidos no n.º 1 são 
afetados do seguinte modo:

2. Os recursos referidos no n.º 1 para 
as componentes 1 a 4 são afetados do 
seguinte modo:

Or. de

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 52,7 % (ou seja, um total de 
4 440 000 000 EUR) para as regiões 
transfronteiras (componente 1);

a) 74,8 % (ou seja, um total de x xxx 
xxx xxx EUR) para as regiões 
transfronteiras (componente 1);

Or. de
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Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

b) 31,4 % (ou seja, um total de 
2 649 900 000 EUR) para a cooperação 
transnacional e a cooperação marítima 
(componente 2);

b) 18 % (ou seja, um total de x xxx 
xxx xxx EUR) para a cooperação 
transnacional e a cooperação marítima 
(componente 2);

Or. de

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

c) 3,2 % (ou seja, um total de 
270 100 000 000 EUR) para a cooperação 
das regiões ultraperiféricas (componente 
3);

c) 2,2 % (ou seja, um total de xxx xxx 
xxx EUR) para a cooperação das regiões 
ultraperiféricas (componente 3);

Or. de

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

d) 1,2 % (ou seja, um total de 
100 000 000 000 EUR) para a cooperação 
interregional (componente 4);

d) 5 % (ou seja, um total de x xxx xxx 
xxx EUR) para a cooperação interregional 
(componente 4);

Or. de
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Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

e) 11,5 % (ou seja, um total de 
970 000 000 EUR) para os investimentos 
em projetos de inovação interregional 
(componente 5);

Suprimido

Or. de

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 13 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

A taxa de cofinanciamento ao nível de cada 
programa Interreg não deve ser superior a 
85 %.

Or. de

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – alínea 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:

Or. de



PE626.663v01-00 22/33 PR\1159952PT.docx

PT

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 15 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Adicionalmente, 15 % da dotação 
do FEDER e, se aplicável, das dotações 
dos instrumentos de financiamento externo 
da União ao abrigo de prioridades que não 
sejam a assistência técnica de cada 
programa Interreg das componentes 1, 2 e 
3 devem ser afetados ao objetivo específico 
do Interreg «uma melhor governação dos 
programas Interreg» ou ao objetivo externo 
específico do Interreg «uma Europa mais 
estável e segura».

2. Até 15 % da dotação do FEDER e, 
se aplicável, das dotações dos instrumentos 
de financiamento externo da União ao 
abrigo de prioridades que não sejam a 
assistência técnica de cada programa 
Interreg das componentes 1, 2 e 3 devem 
ser afetados ao objetivo específico do 
Interreg «uma melhor governação dos 
programas Interreg» ou, se for caso disso,
ao objetivo externo específico do Interreg 
«uma Europa mais estável e segura».

Or. de

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro que acolherá a futura 
autoridade de gestão deve apresentar um 
programa Interreg à Comissão até [data de 
entrada em vigor mais nove meses;] em 
nome de todos os Estados-Membros 
participantes e, se aplicável, dos países 
terceiros, países parceiros ou PTU.

O Estado-Membro que acolherá a futura 
autoridade de gestão deve apresentar um 
programa Interreg à Comissão até [data de 
entrada em vigor mais nove meses;] em 
nome de todos os Estados-Membros 
participantes e, se aplicável, dos países 
terceiros, países parceiros ou PTU, ou 
vários programas Interreg ao longo da 
respetiva fronteira.

Or. de

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 17 - n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Em casos devidamente justificados 
e em concertação com a Comissão, os
Estados-Membros envolvidos podem, a fim 
de reforçar a eficiência da execução do 
programa e realizar operações em grande 
escala, decidir transferir para programas 
Interreg até [x] % do montante da dotação 
do FEDER afetado ao programa 
correspondente no âmbito do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento para a mesma região. O 
montante transferido deve constituir uma 
prioridade separada ou prioridades 
separadas.

3. Os Estados-Membros envolvidos 
podem, a fim de reforçar a eficiência da 
execução do programa e realizar operações 
em grande escala, decidir transferir para 
programas Interreg até 15 % do montante 
da dotação do FEDER afetado ao programa 
correspondente no âmbito do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento para a mesma região. Cada 
Estado-Membro informa previamente a 
Comissão de que deseja fazer uso desta 
possibilidade de transmissão e 
fundamenta devidamente a sua decisão 
neste contexto. O montante transferido 
deve constituir uma prioridade separada ou 
prioridades separadas.

Or. de

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os parceiros devem cooperar para o 
desenvolvimento, a execução, a dotação de 
pessoal e o financiamento das operações 
Interreg.

Os parceiros devem cooperar para o 
desenvolvimento e a execução , assim 
como para a dotação de pessoal e/ou o 
financiamento das operações Interreg.

Or. de

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pode estar registado num Estado-Membro 
que não participa nesse programa, desde 

Suprimido
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que sejam cumpridas as condições 
estabelecidas no artigo 23.º.

Or. de

Alteração 37

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 
do programa Interreg, consoante o valor 
que for mais baixo.

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

Or. de

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os destinatários finais no âmbito de um 
fundo para pequenos projetos devem 
receber apoio do FEDER ou, se aplicável, 
dos instrumentos de financiamento externo 
da União através do beneficiário, e devem 
executar os pequenos projetos no âmbito 
desse fundo («pequeno projeto»).

Os destinatários finais no âmbito de um ou 
mais fundos para pequenos projetos devem 
receber apoio do FEDER ou, se aplicável, 
dos instrumentos de financiamento externo 
da União através do beneficiário, e devem 
executar os pequenos projetos no âmbito 
desse ou desses fundos («pequeno 
projeto»).

Or. de
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Alteração 39

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 
jurídica transfronteiras ou um AECT.

2. O beneficiário de um fundo para 
pequenos projetos deve ser uma entidade 
jurídica transfronteiras, uma eurorregião
ou um AECT.

Or. de

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os custos com o pessoal e os custos 
indiretos gerados ao nível do beneficiário 
para a gestão do fundo para pequenos 
projetos não devem exceder 20 % do custo 
total elegível do respetivo fundo.

5. Os custos com o pessoal e os custos 
indiretos gerados ao nível do beneficiário 
para a gestão do fundo para pequenos 
projetos não devem exceder 20 % do custo 
total elegível do ou dos respetivos fundos.

Or. de

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada autoridade de gestão deve transmitir 
à Comissão, por meios eletrónicos, dados 
acumulados relativos ao respetivo 
programa Interreg, até 31 de janeiro, 31 de 
março, 31 de maio, 31 de julho, 30 de 
setembro e 30 de novembro de cada ano, 
em conformidade com o modelo do anexo 
[VII] do Regulamento (UE) [novo RDC].

Cada autoridade de gestão deve transmitir 
à Comissão, por meios eletrónicos, dados 
acumulados relativos ao respetivo 
programa Interreg, até 31 de janeiro, 31 de 
maio e 30 de setembro de cada ano, em 
conformidade com o modelo do anexo 
[VII] do Regulamento (UE) [novo RDC].
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Or. de

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser utilizados indicadores 
de realizações e de resultados comuns, nos 
termos do anexo [I] do Regulamento 
(UE) [novo FEDER], e, se necessário, 
indicadores de realizações e de resultados 
específicos dos programas, em 
conformidade com o artigo [12.º, n.º 1,] do 
Regulamento (UE) [novo RDC] e o artigo 
17.º, n.º 3, alínea d), subalínea ii), e o 
artigo 31.º, n.º 2, alínea b) do presente 
regulamento.

1. Devem ser utilizados indicadores 
de realizações e de resultados comuns, nos 
termos do anexo [I] do Regulamento 
(UE) [novo FEDER], e, se necessário, 
indicadores de realizações e de resultados 
específicos dos programas, em 
conformidade com o artigo [12.º, n.º 1,] do 
Regulamento (UE) [novo RDC] e o artigo 
17.º, n.º 4, alínea e), subalínea ii), e o 
artigo 31.º, n.º 2, alínea b) do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 43 - parágrafo 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aquisição de terrenos, em 
conformidade com o [artigo 58.º, n.º 1, 
alínea c),] do Regulamento (UE) [novo 
RDC];

a) Aquisição de terrenos, em 
conformidade com o [artigo 58.º, n.º 1, 
alínea b),] do Regulamento (UE) [novo 
RDC];

Or. de

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão e a 
autoridade de auditoria devem estar 
estabelecidas no mesmo Estado-Membro.

2. A autoridade de gestão e a 
autoridade de auditoria podem estar 
estabelecidas no mesmo Estado-Membro.

Or. de

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que a autoridade de gestão 
identifique um organismo intermédio no 
âmbito de um programa Interreg, em 
conformidade com o artigo [65.º, n.º 3,] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], o 
organismo intermédio deve realizar essas 
tarefas em mais do que um 
Estado-Membro e, se aplicável, num país 
terceiro, país parceiro ou PTU participante.

6. Sempre que a autoridade de gestão 
identifique um ou mais organismos 
intermédios no âmbito de um programa 
Interreg, em conformidade com o artigo 
[65.º, n.º 3,] do Regulamento (UE) [novo 
RDC], o organismo intermédio deve 
realizar essas tarefas em mais do que um 
Estado-Membro e, se aplicável, num país 
terceiro, país parceiro ou PTU participante,
ou vários organismos intermédios 
realizam essas tarefas no respetivo 
Estado-Membro ou, se aplicável, no país 
terceiro, país parceiro ou PTU 
participante.

Or. de

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de
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Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;

Or. de

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8%;

Or. de
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Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

f) 2026: 1 %. f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 62-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 62.º-A

Isenção da obrigação de notificação nos 
termos do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE

Os auxílios a projetos de cooperação 
territorial europeia estão isentos do 
controlo dos auxílios estatais e não estão 
sujeitos à obrigação de notificação nos 
termos do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

Or. de
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Introdução

Sessenta anos após a assinatura do Tratado de Roma, a União Europeia (UE), inicialmente 
uma comunidade com um carácter estritamente económico, evoluiu para um projeto de paz de 
toda a sociedade. Para manter este projeto, tendo em conta os desafios políticos europeus 
relacionados com as tendências nacionalistas e isolacionistas e com as posições eurocéticas e,
por vezes, antieuropeias, é indispensável que exista uma boa vizinhança vivida na prática 
pelos Estados-Membros no seio da Europa. 

A Cooperação Territorial Europeia (CTE) aborda em particular e de modo ativo esta ideia de 
fundo, dando um contributo significativo e visível para que os europeus se conheçam 
ultrapassando fronteiras, enfrentem os desafios em conjunto e desenvolvam e deem forma à 
Europa enquanto comunidade. Desta forma são gradualmente superadas as barreiras que uma 
fronteira constitui – inclusivamente e em particular na mente dos seus cidadãos – e as regiões 
fronteiriças começam a ser espaços de comunidade em que a Europa se torna concreta e 
tangível na vivência quotidiana.

Nas últimas décadas, a CTE deu, deste modo, um contributo indiscutível para a coesão da 
Europa e, com a remoção das fronteiras e de obstáculos burocráticos, intensificou e 
simplificou o convívio quotidiano transfronteiras. Por conseguinte, o relator congratula-se 
vivamente com o facto de a Comissão Europeia ter confirmado o importante valor 
acrescentado europeu da CTE ao apresentar uma nova proposta de regulamento para o 
período de financiamento pós-2020.

Não obstante, o relator considera que, apesar das atrativas taxas de financiamento dos 
projetos, o potencial da CTE não é plenamente explorado, dado que os requisitos 
administrativos para os potenciais beneficiários, e também para as agências de execução, 
atingiram um nível preocupante. Com efeito, esses requisitos agravaram-se a cada período de 
financiamento e, atualmente, encontram-se num nível que impede as diversas partes 
interessadas de apresentar sequer um pedido. Ao mesmo tempo, há candidatos experientes 
que aparecem com excessiva frequência nos diversos programas da CTE. Se a CTE pretende 
cumprir a sua real missão e promover especificamente a mensagem europeia, os trabalhos 
preparatórios e a execução dos programas no período de financiamento pós-2020 devem ser 
novamente simplificados para todos os envolvidos. 

Neste contexto, o relator remete para as regras «omnibus» já adotadas para o Regulamento 
Financeiro da UE, em que se visou simplificar o pagamento de fundos, a utilização destes e 
sua faturação sem descurar o controlo da utilização orientada para os objetivos dos fundos, 
começando estas regras a ser aplicadas em 1 de janeiro de 2019. O relator sublinha, em 
especial, que as novas disposições facilitarão uma aplicação mais simples dos montantes 
fixos, simplificarão as opções de custos, facilitarão o acesso dos pequenos beneficiários e 
evitarão múltiplos controlos, mas também envolverão, naturalmente, a utilização de recursos 
acrescidos para informar a população sobre o êxito dos projetos e investimentos nessas 
regiões.

O relator congratula-se igualmente com as simplificações propostas pela Comissão no âmbito 
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das propostas para o novo RDC, o novo Regulamento FEDER e o novo regulamento CTE e 
declara-se confiante em que estas surtirão o efeito desejado. 

2. Âmbito de aplicação das componentes da futura CTE 

O relator congratula-se com a continuidade dos programas de cooperação transfronteiriça, 
transnacional e inter-regional no âmbito da CTE. Cada um destes programas tem legitimidade 
própria e, no seu entender, as áreas de eficácia comprovada do programa devem ser mantidas. 
No entanto, o relator considera que o papel fundamental das regiões fronteiriças não é 
refletido adequadamente na proposta da Comissão, razão pela qual propõe que seja adiada a 
atribuição de fundos à Componente 1 da «Cooperação transfronteiriça». Ao mesmo tempo, o 
relator está convencido de que a cooperação marítima deve continuar, também futuramente, a 
ser possível ao abrigo da Componente 1, mesmo que as regiões não estejam ligadas por uma 
ligação fixa por mar.

A introdução da nova Componente 5 dos «Investimentos em projetos de inovação inter-
regional» é encarada de forma crítica pelo relator, uma vez que os objetivos deste 
investimento em inovação têm apenas uma dimensão limitada em termos de política de 
coesão.  Além disso, a gestão direta proposta pela Comissão para esta Componente 5 está em 
contradição com o espírito subsidiário da CTE. 

3. Dotação financeira da CTE

O relator critica os cortes previstos no domínio dos programas de cooperação transfronteiriça, 
transnacional e inter-regional comprovados e eficazes, pelo que, relativamente ao orçamento 
atribuído aos programas da CTE das Componentes 1 a 4 do Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027, defende um aumento de, pelo menos, 3% do orçamento total para a coesão 
económica, social e territorial. 

Neste ponto, o relator gostaria de reiterar o papel fundamental das zonas fronteiriças e de 
chamar a atenção para o montante que é indispensável à cooperação transfronteiriça 
(Componente 1), razão pela qual propõe a dotação mais elevada, de 73,8%, para esta 
componente. 

No que diz respeito ao investimento na inovação, o relator considera que o elevado nível de 
financiamento atribuído a esta componente pela Comissão não deverá, em caso algum, ser 
efetuado em detrimento das restantes componentes da CTE. Na opinião do relator, pode, 
contudo, ser considerado um orçamento adicional de 0,3% do total das dotações para a coesão 
económica, social e territorial. 

4. Conteúdos dos programas CTE e concentração

Para o relator, os cinco objetivos políticos do FEDER, bem como os dois objetivos 
específicos do Interreg, «Melhor Governação dos programas Interreg» e «Uma Europa mais 
estável e segura», são, no essencial, aceitáveis. O relator critica a imposição rígida de gastar 
pelo menos 15% do orçamento total nos dois objetivos específicos do Interreg, pois tal pode 
dificultar a programação e a gestão do programa em termo práticos. 
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5. Fundos para pequenos projetos

A essência da Cooperação Territorial Europeia é ligar pessoas em modo transfronteiriço, 
assim promovendo e fazendo avançar a integração europeia. São precisamente projetos de 
cidadãos (P2P) e projetos de pequena dimensão que aproximam as pessoas localmente e são 
de enorme importância para o desenvolvimento das zonas fronteiriças. Os candidatos são 
geralmente atores da sociedade civil. Os projetos caracterizam-se, em especial, por um baixo 
volume financeiro e por um montante correspondentemente diminuto de subvenção. A fim de 
permitir, também no futuro, o desenvolvimento bem sucedido de projetos de pequena 
dimensão, verificou-se uma necessidade urgente de simplificação, regras claras e uma 
integração direta dos projetos de pequena dimensão no quadro regulamentar. A opção agora 
apresentada na proposta de regulamento da Comissão, de criar fundos para projetos de 
pequena dimensão no âmbito de programas Interreg, é acolhida com satisfação pelo relator. 
No entanto, a gestão desses fundos para projetos de pequena dimensão deve ter uma 
configuração flexível. Acresce o facto de que deve ser possível, por cada programa, criar 
vários fundos para projetos de pequena dimensão. 

Resta saber até que ponto uma simplificação direta e a redução dos encargos administrativos 
para os beneficiários finais de projetos interpessoais e de pequena dimensão poderão resultar 
das disposições propostas pela Comissão, mas tal será ajuizado no decurso das deliberações. 

6. Montante do cofinanciamento

O relator lamenta a proposta da Comissão de baixar a taxa máxima de cofinanciamento para 
programas Interreg. Considera que o montante proposto de 70% é insuficiente e sugere o seu 
aumento para uma percentagem de 85%. As taxas de cofinanciamento devem ser aplicadas de 
modo flexível, sendo estabelecidas de acordo com as necessidades de cada área do programa. 

7. Pré-financiamento

O relator considera que um nível de pré-financiamento mais baixo em comparação com 2014-
2020 poderá colocar alguns programas em dificuldades financeiras, uma vez que, 
especialmente no início do programa, há custos acrescidos com a sua criação e entrada em 
funcionamento. Os acordos de pré-financiamento devem ter devidamente em conta as 
especificidades da CTE, razão pela qual o relator pretende, no seu projeto de relatório, 
aumentar o pré-financiamento em especial no início do período de financiamento.

8. Indicadores

O relator saúda, no essencial, a introdução de indicadores específicos Interreg para medir os 
resultados e o valor acrescentado europeu dos programas de cooperação. No entanto, os 
indicadores propostos podem não ser adequados para refletir o valor acrescentado relacionado 
com o processo da cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional, não 
proporcionando, assim, o impulso positivo pretendido. Um ajustamento correspondente dos 
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indicadores ou uma maior margem de manobra para os programas na conceção do sistema de 
indicadores poderão revelar-se necessários no decurso do debate.

9. Regra N+2/ esforços múltiplos das regiões

A partir das ilações retiradas dos anteriores períodos de financiamento, o relator gostaria de 
salientar que o retorno proposto pela Comissão à regra n + 2 (anteriormente n + 3) poderá 
desencadear uma deterioração parcial dos fundos em toda a Europa, uma vez que estes, em 
certas circunstâncias, podem não ser recuperados de modo suficientemente rápido. Esta 
situação, combinada com possíveis cortes no total dos montantes disponíveis e com uma 
possível redução nas taxas de cofinanciamento da UE, pode criar esforços múltiplos nas 
regiões da CTE. 

10. Regimes de auxílios estatais

A promoção da cooperação territorial europeia tem sido, desde há muitos anos, uma das mais 
importantes prioridades na política de coesão da UE. O apoio às PME relativo aos custos dos 
projetos CTE já se encontra isento da notificação obrigatória ao abrigo do Regulamento Geral 
de Isenção por Categoria (RGIC). As Orientações relativas aos auxílios estatais com 
finalidade regional para 2014-2020 e a secção relativa aos «auxílios com finalidade regional» 
do RGIC incluem também disposições especiais aplicáveis aos auxílios com finalidade 
regional para os investimentos de empresas de todas as dimensões. 

O relator considera que os auxílios a projetos CTE são compatíveis com o mercado interno e 
têm um impacto limitado na concorrência e nas trocas comerciais entre os Estados-Membros. 
Nesta perspetiva, propõe que os programas de CTE sejam, em princípio, considerados como 
elementos não relevantes para auxílio e que, em conformidade, a análise circunstanciada da 
relevância do auxílio deixe de ser aplicada. 

11. Avaliação intercalar 

A avaliação intercalar prevista e quaisquer ajustamentos aos programas multilaterais Interreg 
exigem processos de coordenação claramente muito mais complexos. O relator salienta que 
este facto não deve dar origem a dificuldades ou atrasos no apoio aos projetos na segunda 
metade do programa. 
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