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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os Fundos Estruturais são um dos instrumentos fundamentais da UE para a concretização dos 
objetivos da política da UE acordados no domínio da energia, da inovação, da investigação, 
das telecomunicações e das PME, através de investimentos financeiros estratégicos. A 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia está assim profundamente interessada e 
empenhada no enquadramento correto dos objetivos e das prioridades de investimento da 
política de coesão da UE para o período 2014-2020. Além disso, temos de garantir que os 
investimentos através dos Fundos Estruturais sejam adequadamente coordenados com outros 
programas comunitários, nomeadamente o Horizonte 2020, o IIE e o COSME, e que as 
sinergias entre os diferentes fundos sejam exploradas da melhor forma.

A fim de ajustar os objetivos e as prioridades de investimento e de melhorar a coordenação e 
a aplicação adequada do fundo, a relatora propõe consequentemente várias alterações à 
disposição comum, mas também ao FEDER e ao regulamento relativo ao Fundo de Coesão.

A relatora considera que o Quadro Estratégico Comum, que contém elementos essenciais para 
as orientações e regras comuns a todos os fundos da política regional, deve ser apresentado ao 
Parlamento e ao Conselho para exame e aprovação, com o total apoio das instituições 
comunitárias.

Face ao exposto, a relatora gostaria que fosse a comissão principal a tomar uma decisão a este 
respeito, mas simultaneamente ver-se-ão no parecer:
- alterações que limitam claramente o objetivo do Quadro Estratégico Comum visto que 

este só transpõe para o nível operacional os objetivos e as prioridades de investimento,
tal como definido nos atos de base;

- alterações no FEDER e no Fundo de Coesão que procuram definir melhor as 
prioridades de investimento, como um substituto para as ações principais previstas no 
documento de trabalho dos serviços da Comissão (SWD(2012) 61 final).

Deste modo, a relatora gostaria de garantir que os objetivos estratégicos e as principais 
prioridades de investimento dos Fundos Estruturais são debatidos e decididos pelo co-
legislador.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Desenvolvimento
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de aumentar as sinergias 
entre os Fundos Estruturais e outros 
programas comunitários, a Comissão deve 
criar e atualizar regularmente um 
inventário em linha de propostas de 
projetos para programas comunitários, 
que foram avaliados de forma positiva,
mas que não obtiveram de todo ou em 
suficiente medida financiamento 
comunitário. Os Estados-Membros devem 
considerar a inclusão das propostas do
projeto do seu interesse constantes deste 
inventário nos seus programas 
operacionais.

Or. en

Justificação

Este novo considerando representa a sugestão de introduzir um “selo de excelência” para 
projetos ou instalações de demonstração / piloto excelentes, (inseridos em programas como o 
Horizonte 2020, o IIE ou o COSME), que não foram suficientemente financiados pelos fundos 
europeus e que os Estados-Membros podem financiar ao abrigo dos FE. No entanto, uma 
primeira medida seria disponibilizar esta informação.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) reforçar a competitividade das 
pequenas e médias empresas e dos setores 
agrícola (em relação ao FEADER), das 
pescas e da aquicultura (em relação ao 
FEAMP);

(3) reforçar, em primeiro lugar, a 
competitividade das pequenas e médias 
empresas e dos setores agrícola (em 
relação ao FEADER), das pescas e da 
aquicultura (em relação ao FEAMP);
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Or. en

Justificação

Os esforços, ao abrigo da política regional, para incrementar a competitividade económica 
centram-se nas pequenas e médias empresas. No entanto, as grandes empresas também 
representam um papel político estrutural importante, nomeadamente como parceiros no 
desenvolvimento de núcleos industriais. Em consonância com a iniciativa emblemática “Uma 
política industrial para a era da globalização”, a possibilidade de apoio para grandes 
empresas deve continuar a existir, apesar de dever continuar a centrar-se nas PME. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética;

(6) proteger o ambiente e o património 
cultural e promover a eficiência 
energética;

Or. en

Justificação

É fundamental incluir a proteção do património cultural nos objetivos temáticos dos fundos 
do Quadro Estratégico Comum. Além disso, esta proposta coaduna-se com o artigo 5.º, n.º 6, 
alínea c) da proposta de regulamento para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

(11) reforçar a capacidade institucional e
uma administração pública eficiente.

(11) reforçar a capacidade institucional, 
uma administração pública eficiente e 
disponibilizar uma orientação estratégica 
para o desenvolvimento territorial, de 
acordo com a estratégia Europa 2020, em 
todos os níveis de governação, através da 
Agenda Territorial da União Europeia.

Or. en
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Justificação

A assistência técnica deve também facilitar uma intervenção estratégica ascendente. A 
Agenda Territorial 2020 aprovada pelos Estados-Membros, em 2011, proporciona 
recomendações muito úteis no que diz respeito ao desenvolvimento territorial na UE.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo em ações-chave a 
apoiar pelos Fundos QEC. 

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos, as prioridades de 
investimento e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo tal como definido 
em cada regulamento do QEC em 
ações-chave a apoiar pelos Fundos QEC.

A estratégia deve ser elaborada em 
diálogo com os órgãos dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
aplicação da política regional da EU a fim 
de garantir uma abordagem comum e 
partilhada.

Or. en

Justificação

O Quadro Estratégico Comum só deve transpor para o nível operacional os objetivos e as 
prioridades de investimento, tal como definido nos atos de base.

É aconselhável manter um diálogo constante com os organismos responsáveis pela
aplicação.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 11 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) para cada objetivo temático, as ações-
chave a apoiar por cada Fundo QEC;

a) para cada objetivo temático e em 
consonância com as prioridades de 
investimentos de cada Fundo QEC, as 
ações-chave a apoiar por cada Fundo QEC;

Or. en

Justificação

O Quadro Estratégico Comum só deve transpor para o nível operacional os objetivos e as 
prioridades de investimento, tal como definido nos atos de base.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 14 - alínea a) - subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) a repartição indicativa do apoio da 
União, por objetivo temático, a nível 
nacional, para cada um dos Fundos QEC, 
bem como o montante indicativo total do 
apoio previsto para os objetivos em matéria 
de alterações climáticas;

iv) a repartição indicativa do apoio da 
União, por objetivo temático, a nível 
nacional e regional, para cada um dos 
Fundos QEC, bem como o montante 
indicativo total do apoio previsto para os 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas;

Or. en

Justificação

É importante compreender a repartição do apoio concedido a nível regional para os 
objetivos temáticos.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 14 - alínea b) - subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) os mecanismos a nível nacional e 
regional que asseguram a coordenação 
entre os Fundos QEC e outros instrumentos 
de financiamento da União e nacionais e 
com o BEI;;

i) os mecanismos, estruturas e órgãos a 
nível nacional e regional que asseguram a 
coordenação entre os Fundos QEC e outros 
instrumentos de financiamento da União e 
nacionais e com o BEI; relativamente à 
coordenação com os outros instrumentos 
de financiamento da União Europeia,
devem indicar as estruturas que garantem 
a identificação estratégica de prioridades 
para os diferentes instrumentos. Essas 
estruturas devem também procurar evitar 
a duplicação do esforço, identificar áreas 
onde é necessário apoio financeiro 
adicional e entregar oportunidades de 
financiamentos coerentes e racionalizadas 
aos beneficiários.

Or. en

Justificação

Este aditamento é inspirado pela explicação dada no documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWD (2012) 61 final) sobre como deve funcionar a coordenação com os outros 
instrumentos de financiamento da União. Esses elementos – essenciais para o êxito da 
aplicação dos Fundos Estruturais – devem ser abordados no ato de base.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares, dos recursos 
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programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo com 
o prazo previsto no programa constitui uma 
razão para a suspensão dos pagamentos 
pela Comissão.

relativos ao domínio abrangido pela 
condicionalidade, a um programa na 
pendência da conclusão satisfatória das 
ações destinadas a garantir o cumprimento 
de uma condição ex ante. A não realização 
dessas ações de acordo com o prazo 
previsto no programa constitui uma razão 
para a suspensão dos pagamentos pela 
Comissão.

Or. it

Justificação

O Contrato de Parceria deve descrever claramente a repartição de responsabilidades entre a 
Comissão Europeia, o Estado-Membro e a autoridade de gestão na aplicação do mecanismo.

Ao prever um mecanismo de sanções, as condicionalidades devem estar estreitamente ligadas 
à execução da política de coesão e aos objetivos dos programas operacionais. As condições 
estabelecidas a nível europeu podem não ter em conta outras variáveis associadas ao 
contexto territorial específico e que são determinantes para o sucesso das intervenções.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 51 - n.º 1 - alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As medidas relacionadas com a 
análise de projetos em curso relevantes 
noutros programas comunitários, como o
Programa-Quadro para a I&D, o IIE ou o 
Programa de Competitividade e Inovação, 
bem como propostas de projetos para estes 
programas que foram avaliados de forma 
positiva, mas que não obtiveram
financiamento comunitário em virtude de 
restrições orçamentais;

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 110 - n.º 7 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É possível estabelecer um eixo prioritário 
separado com uma taxa de 
cofinanciamento de, no máximo, 80 % no 
âmbito do objetivo temático definido no 
ponto 1 do artigo 9.º, criado a nível da UE 
ou inter-regional e administrado direta ou 
indiretamente pela Comissão.

Or. en

Justificação

A presente alteração oferece a possibilidade de as regiões contribuírem e participarem 
voluntariamente nos projetos de cooperação de I&D, mas com um procedimento de seleção 
centralizado e harmonizado, uma aplicação e uma abordagem de gestão. Esta ideia foi 
proposta pelo ERAC e por vários Estados-Membros em recentes relatórios.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo IV - quadro – ponto 1 – terceira coluna “critérios de cumprimento” - parágrafo 1 
- travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– seja baseada numa análise SWOT 
destinada a concentrar os recursos num 
número limitado de prioridades de 
investigação e inovação;

– seja baseada numa análise SWOT 
destinada a concentrar os recursos num 
número limitado de prioridades de 
investigação e inovação, tendo em
consideração as avaliações de 
experiências anteriores, se for o caso;

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo IV - quadro – ponto 1 – terceira coluna “critérios de cumprimento” - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

– Adoção, por um Estado-Membro, de um 
quadro indicativo dos recursos orçamentais 
disponíveis para a investigação e a 
inovação;

– Adoção, por um Estado-Membro, de um 
quadro indicativo dos recursos orçamentais 
disponíveis para a investigação e a 
inovação, bem como programas e 
estabelecimento de prioridades 
relativamente a investimentos que se 
insiram no âmbito de prioridades da UE;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo IV - quadro - ponto 1 – terceira coluna “critérios de cumprimento” - parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

– Adoção, por um Estado-Membro, de um 
plano plurianual para a orçamentação e 
definição das prioridades de investimento 
relacionadas com as prioridades da UE 
(Fórum Europeu de Estratégias para 
Infraestruturas de Investigação - ESFRI).

Suprimido

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo IV - quadro - ponto 1 – terceira coluna “critérios de cumprimento” - parágrafo 3-
A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Consideração das prioridades e 
programas da UE no domínio da 
investigação e da inovação (Horizonte
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2020).

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo IV - quadro - ponto 2 – segunda coluna “condições ex ante” - n.º 2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2. Infraestruturas para as redes de acesso 
da próxima geração (APG): existência de 
planos nacionais em matéria de APG que 
tenham em conta as ações regionais a fim 
de atingir os objetivos da UE relativos ao 
acesso de alta velocidade à Internet, 
concentrando-se em áreas em que o 
mercado é incapaz de providenciar uma 
infraestrutura aberta a custo comportável e 
qualidade adequada, em conformidade com 
as regras da UE em matéria de 
concorrência e de auxílios estatais, e poder 
prestar serviços acessíveis a grupos 
vulneráveis.

2.2. Infraestruturas para as redes de acesso 
da próxima geração (APG): existência de 
planos nacionais e/ou regionais em matéria 
de APG que tenham em conta as ações
regionais a fim de atingir os objetivos da 
UE relativos ao acesso de alta velocidade à 
Internet e promover a coesão territorial, 
concentrando-se em áreas em que o 
mercado é incapaz de providenciar uma 
infraestrutura aberta a custo comportável e 
qualidade adequada, em conformidade com 
as regras da UE em matéria de 
concorrência e de auxílios estatais, e poder 
prestar serviços acessíveis a grupos 
vulneráveis

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo IV - quadro - ponto 2 – terceira coluna “critérios de cumprimento” - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

- Existência de um plano nacional APG em 
vigor que contemple:

- Existência de um plano nacional e ou 
regional APG em vigor que contemple:

Or. en



PA\897891PT.doc 13/13 PE486.188v01-00

PT

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo V - ponto 2.1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de gestão deve envolver 
nas ações de informação e publicidade, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, as seguintes entidades:

3. A autoridade de gestão deve envolver 
nas ações de informação e publicidade, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, pelo menos, uma das
seguintes entidades:

Or. it

Justificação
Considera-se adequado assegurar a flexibilidade necessária para envolver as entidades
competentes pelos diferentes tipos de intervenções/projetos relativamente aos quais é 
necessário tomar medidas em matéria de informação e publicidade.


