
PA\898466PT.doc PE486.187v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2011/0275(COD)

30.3.2012

PROJETO DE PARECER
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de  do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
disposições específicas relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e ao objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego, e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

Relatora de parecer: Patrizia Toia



PE486.187v01-00 2/22 PA\898466PT.doc

PT

PA_Legam



PA\898466PT.doc 3/22 PE486.187v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os Fundos Estruturais constituem um dos instrumentos essenciais da UE para a concretização 
dos objetivos políticos acordados da UE nos campos da energia, inovação, investigação, 
telecomunicações e PME através de investimentos financeiros estratégicos. Assim, a 
Comissão ITER está profundamente interessada e envolvida na correta definição dos 
objetivos e das prioridades de investimento da Política de Coesão da UE para o período de
2014-2020. Além disso, devemos assegurar que os investimentos efetuados através dos 
Fundos Estruturais são coordenados de forma apropriada com outros programas comunitários, 
em particular o Horizonte 2020, o CEF e o COSME, e que as sinergias entre os diversos 
Fundos sejam exploradas da melhor forma. 
A fim de ajustar os objetivos e as prioridades de investimento e de melhorar a coordenação e 
a correta execução do fundo, a relatora propõe diversas alterações. 
A relatora aplaude a atenção prestada pela Comissão à investigação e inovação, tecnologias 
da informação, pequenas e médias empresas e energia, mas considera que deve existir um 
grau adequado de flexibilidade no que diz respeito às regiões, de modo a promover e reforçar 
as políticas de desenvolvimento integradas orientadas para o crescimento e a realização da 
excelência em todos os setores. Considera, pois, que quaisquer alterações às percentagens 
especificadas no artigo 4.° exigem novo debate no seio da Comissão ITRE e que os objetivos 
de concentração temáticos devem ser examinados no âmbito de uma revisão completa da 
legislação em causa.

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:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de reforçar as sinergias entre
o FEDER e outros programas 
comunitários, a Comissão deve criar e 
atualizar com regularidade um inventário 
em linha de propostas de projetos para os 
programas comunitários, como o 
Horizonte 2020, o CEF ou o Programa 
COSME, que tenham sido avaliados 
positivamente mas que não tenham obtido 
qualquer financiamento comunitário ou 
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que o tenham obtido de forma 
insuficiente.  Os Estados-Membros devem 
avaliar se as propostas de projetos 
relevantes para eles neste inventário 
poderão ser incluídas nos seus programas 
operacionais.

Or. en

Justificação

Este novo considerando reproduz a sugestão de introduzir um “selo de excelência” para 
projetos ou instalações de demonstração/piloto excelentes, que não foram financiados ou o 
foram de forma insuficiente por fundos europeus e que os Estados-Membros poderiam 
financiar ao abrigo dos FE. No entanto, o primeiro passo seria disponibilizar esta 
informação.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 
coesão económica, social e territorial, 
através da correção dos principais 
desequilíbrios regionais e do apoio ao 
desenvolvimento e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio e das regiões menos 
desenvolvidas.

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 
coesão económica, social e territorial, 
através da correção dos principais 
desequilíbrios regionais e do apoio ao 
desenvolvimento e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio e das regiões menos 
desenvolvidas, criando deste modo uma 
“escada de excelência”a fim de 
ultrapassar o fosso entre as regiões mais e 
menos desenvolvidas da União e de 
contribuir para a estratégia da União de 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

Or. en

Justificação

Introduzir o conceito de uma "escada de excelência".
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o investimento produtivo que contribui 
para criar e manter empregos sustentáveis, 
através de ajudas diretas ao investimento, 
nas pequenas e médias empresas (PME);

a) o investimento produtivo que contribui 
para criar e manter empregos sustentáveis, 
principalmente através de ajudas diretas ao 
investimento, nas pequenas e médias 
empresas (PME);

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – nº 1 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

d) o desenvolvimento do potencial 
endógeno, através do apoio prestado ao 
desenvolvimento regional e local, à
investigação e inovação. As referidas 
medidas incluirão:

d) os investimentos destinados a 
desenvolver o potencial endógeno da 
capacidade de investigação e inovação a 
nível regional e local, através também da 
criação de clusters. As referidas medidas 
incluirão:

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se apenas a tornar o texto mais compreensível e a orientá-lo mais 
claramente para o campo da IDI. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) o investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas de pequena escala;

(i) o investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas de investigação, incluindo 
as infraestruturas facilitadoras 
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necessárias;

Or. en

Justificação

Inclui-se a “infraestrutura facilitadora” de modo a possibilitar os investimentos em 
infraestruturas de banda larga ao abrigo desta concentração temática.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) o apoio e os serviços a empresas, em 
especial PME;

(ii) o apoio e os serviços para reforçar a 
inovação nas empresas, em especial nas 
PME;

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) o apoio a organismos públicos de 
investigação e inovação e investimento em 
tecnologia e investigação aplicada em 
empresas;

(iii) o apoio a organismos (principalmente 
públicos) de investigação e inovação e 
investimento em tecnologia e investigação 
aplicada em empresas;

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de tornar estas medidas mais 
eficazes, importa introduzir contratos 
públicos para a inovação ou contratos 
públicos pré-comerciais.  

Or. it

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nas regiões mais desenvolvidas, o FEDER 
não prestará apoio ao investimento nas 
infraestruturas necessárias para prestar 
serviços básicos aos cidadãos, nas áreas do 
ambiente, transportes e tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC).

A fim de reduzir as disparidades no 
desenvolvimento interno, poderá ser 
igualmente necessário, nas regiões mais 
desenvolvidas, investir nas infraestruturas 
necessárias para prestar serviços básicos 
aos cidadãos, nas áreas do ambiente, 
transportes e tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC).

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Fomento da infraestrutura de
investigação e inovação (I&I), promoção 
da excelência na I&I, promoção de centros 
de competência, nomeadamente os de 
interesse europeu;

a) Fomento da investigação e inovação 
(I&I), promoção da excelência na I&I, 
promoção da criação, aperfeiçoamento e 
atividade de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;
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Or. en

Justificação

Inclusão da “estrutura facilitadora” de modo a possibilitar os investimentos em estrutura de 
banda larga.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção do investimento em I&I das
empresas, desenvolvimento de produtos e 
serviços, transferência de tecnologia, 
inovação social e aplicações de interesse 
público, estimulação da procura, redes, 
clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;

b) Promoção do investimento em I&I das 
empresas, desenvolvimento de produtos e 
serviços, transferência de tecnologia, 
empresas-satélites, arranque de novas 
empresas, inovação social e aplicações de 
interesse público, ecoinovação, 
estimulação da procura, projetos de I&I de 
cooperação, redes de excelência, 
instalações de investigação e centros 
tecnológicos nacionais/regionais, centros 
de competências e parques científicos, 
licenciaturas e mestrados, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.    

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Reforço do desenvolvimento de 
capacidades especializadas, incluindo 
formação de investigadores, mobilidade e 
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centros de excelência;

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Apoio a laços e sinergias 
apropriados com o Programa Horizonte 
2020 da UE;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio tecnológico e investigação 
aplicada, linhas-piloto, ações avançadas de 
validação de produtos, capacidades 
avançadas de produção e primeira 
produção de tecnologias seminais 
essenciais, bem como difusão de 
tecnologias de interesse geral.

c) Apoio tecnológico e investigação 
aplicada, linhas-piloto, ações avançadas de 
validação de produtos, capacidades 
avançadas de produção e primeira 
produção de tecnologias seminais 
essenciais, bem como difusão de 
tecnologias de interesse geral, por meio de 
cooperação com agentes no mundo da 
investigação e educação, transferência de 
tecnologia, investigação aplicada, 
instalações de desenvolvimento e 
demonstração tecnológicos, de modo a 
auxiliar as empresas a desenvolverem 
produtos, processos, comercialização e 
serviços mais inovadores, e a 
diversificarem a economia 
nacional/regional através de atividades de 
elevado crescimento. 

Or. en



PE486.187v01-00 10/22 PA\898466PT.doc

PT

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.    

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Apoio ao desenvolvimento de 
capacidades para a rápida exploração 
económica de novas ideias resultantes de 
investigação e inovação (I&I).  Tal inclui 
apoio a clusters, parcerias de cooperação 
entre agentes nos campos da investigação, 
educação e inovação, infraestruturas de 
I&I das empresas, promoção de serviços 
de aconselhamento empresarial em I&I, 
também na área dos serviços, centros 
criativos, indústrias culturais e criativas e 
inovação social, atividades-piloto e de 
demonstração, e também a criação de 
maior procura de produtos inovadores 
através de contratos públicos para a 
inovação.

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.    

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Fomento da acessibilidade, utilização e (2) De acordo com as metas da agenda 
digital para a Europa, fomento da 
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qualidade das TIC: acessibilidade, utilização e qualidade das 
TIC:

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Implantação alargada da banda larga e 
implantação de redes de banda larga;

a) Implantação alargada da banda larga e 
implantação de redes de banda larga, e 
apoio à adoção das Tecnologias 
Emergentes Futuras, da rede de economia 
digital e de Infraestruturas de Acesso da 
Nova Geração (NGA) abertas, abordáveis, 
viáveis e duradouras, em áreas 
insuficientemente servidas pelo 
investimento privado ou onde o mercado 
não as fornece.  
A adoção de modelos de investimento a 
longo prazo deve respeitar as orientações 
da UE em matéria de investimento na 
banda larga e respeito pelas regras 
relativas aos auxílios estatais. Deve 
reforçar a inovação e a competitividade 
regionais, assegurar um elevado grau de 
concorrência e criar condições de 
concorrência equitativas para todos os 
intervenientes no mercado. A 
infraestrutura resultante deve permitir a 
desagregação de serviços ao nível dos 
utilizadores finais, e a diferenciação e 
interoperabilidade de extremo a extremo 
das redes e a independência dos 
operadores e prestadores de serviços.

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Se a meta base da banda larga da 
agenda digital para a Europa não for 
atingida até 2013, pode ser concedida 
autorização para apoiar o investimento no 
sentido de oferecer cobertura por satélite 
à restante população; 

Or. en

Justificação

As prioridades em matéria de investimento não se encontram incluídas na proposta nem no 
documento de trabalho dos serviços mas estão em conformidade com a agenda digital para a 
Europa.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, saúde em linha, 
info-inclusão.

c) Fomento das aplicações TIC que 
contribuem para enfrentar desafios e 
oportunidades societais futuros, tais como 
a aprendizagem em linha, a saúde em 
linha, o envelhecimento da população, a 
redução das emissões de dióxido de 
carbono, a eficiência dos recursos, a 
educação, a info-inclusão, a cultura em 
linha, a eficiência energética, as soluções 
integradas TIC para as "cidades 
inteligentes", a informação e capacidade 
de ação dos consumidores e as aplicações 
de administração pública em linha, com o 
objetivo de reforçar a inovação, a 
modernização das administrações 
públicas e o acesso a estes serviços por 
parte dos cidadãos, incluindo dos grupos 
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marginalizados e das pessoas com 
deficiência. 

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Promoção do ensino e da formação 
profissional na utilização das TIC;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção do espírito empresarial, 
nomeadamente facilitando a exploração 
económica de ideias novas e incentivando 
a criação de novas empresas; 

a) Promoção do espírito empresarial, 
nomeadamente facilitando a exploração 
económica de ideias novas e resultados da 
investigação e incentivando a criação de 
novas empresas, incluindo viveiros de 
empresas, também através do 
fornecimento da estrutura facilitadora 
necessária;

Or. en

Justificação

Inclusão da “estrutura facilitadora” de modo a possibilitar os investimentos em estrutura de 
banda larga.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Desenvolvimento de novos modelos 
empresariais para as PME, tendo 
especialmente em vista a sua 
internacionalização.

b) Desenvolvimento e aplicação de novos 
modelos empresariais para as PME, 
incluindo novas cadeias de valor e 
organização de comercialização, tendo 
especialmente em vista a sua 
internacionalização.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Promoção do espírito empresarial, 
incluindo a disponibilização de capital de 
arranque, garantias, empréstimos, capital 
intercalar e capital de constituição, 
através de instrumentos financeiros e 
apoio ao desenvolvimento de planos 
empresariais.

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Promoção da exploração comercial 
de ideias novas e resultados da 
investigação e criação de mais empresas 
intensivas em conhecimento através de 
intervenções adaptadas às necessidades 
das PME nas suas diversas fases de 
desenvolvimento e ao longo da cadeia de 
valor da inovação.

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Promoção dos serviços de 
aconselhamento empresarial, em especial 
nas áreas de arranque de novas empresas, 
transferência de empresas, acesso a novos 
mercados, estratégia e acompanhamento 
empresariais, transferência e prospetiva 
tecnológicas, bem como inovação 
orientada para o utilizador e 
impulsionada por projetos, aumento da 
capacidade de gestão da inovação e 
encorajamento do desenvolvimento e 
utilização de tais serviços.   

Or. en
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Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) Apoio ao desenvolvimento de 
ferramentas da Internet para 
fornecimento de informação específica e 
facilitação de procedimentos 
regulamentares para as PME, em especial 
na área dos contratos públicos, direito do 
trabalho, segurança social, fiscalidade e 
normalização. 

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea b-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-E) Desenvolvimento de PME em áreas 
emergentes associadas aos desafios 
europeus e regionais como as indústrias 
criativas e culturais, novas formas de 
turismo e serviços inovadores que 
refletem novas necessidades societais, ou 
produtos e serviços associados ao 
envelhecimento da população, prevenção 
e cuidados de saúde, eco-inovações, 
economia hipocarbónica e eficiência dos 
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recursos, incluindo a coordenação com os 
contratos públicos para acelerar a 
aceitação pelo mercado de soluções 
inovadores para enfrentar estes desafios.    

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea b-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-F) Apoio à criação e aumento da 
capacidade de desenvolvimento de 
serviços e produtos.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio à eficiência energética e às 
energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e no setor da habitação;

c) Apoio à eficiência energética, à 
utilização mais alargada dos Contratos de 
Desempenho Energético e às energias 
renováveis, em particular nas 
infraestruturas públicas e na profunda 
renovação do setor da habitação; 

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
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(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para as zonas urbanas.

e) Promoção de estratégias e intervenções
de baixo teor de carbono para as zonas 
urbanas, incluindo os sistemas de 
iluminação pública e as redes inteligentes.

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Promoção de sistemas inovadores, 
em especial aquecimento em pequena 
escala e redes de eletricidade.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Eficiência energética e aquecimento 
e arrefecimento baseados em energias 
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renováveis em edifícios públicos, em 
especial demonstração de edifícios com 
emissão zero e energia positiva, bem como 
renovação profunda dos edifícios 
existentes para além de níveis ótimos de 
rentabilidade.

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Integração transversal das 
tecnologias inovadoras de energia 
renovável, em especial das tecnologias 
referidas no Plano Estratégico para as 
Tecnologias da Energia e no Roteiro da 
Energia 2050, juntamente com os 
biocombustíveis de segunda e terceira 
gerações. 

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.     
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) Apoio à produção de energia 
renovável marítima, incluindo energia das 
marés e das ondas.

Or. en

Justificação

Seleção de elementos do documento de trabalho dos serviços da Comissão 
(SWD(2012) 61 final), utilizado para assegurar uma melhor definição das prioridades em 
matéria de investimento.    

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade urbana 
sustentável;

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade urbana 
e interurbana sustentável;

Or. it

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, os indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. 
Os indicadores comuns serão reformulados 

Se necessário, os indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, após 
consulta aos Estados-Membros e regiões,
em conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, 
do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
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ab initio e fixadas as metas cumulativas 
para 2022.

[RDC]. Os indicadores comuns serão 
reformulados ab initio e fixadas as metas 
cumulativas para 2022.

Or. en

Justificação

As regiões têm um papel fundamental a desempenhar na definição dos indicadores como 
beneficiárias do fundo.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria de cada 
Estado-Membro deve estabelecer uma lista 
das cidades onde devem ser implementadas 
ações de desenvolvimento urbano 
sustentável e estabelecer também uma 
dotação anual indicativa nacional para 
estas ações.

2. O Contrato de Parceria de cada 
Estado-Membro, em cooperação com as 
autoridades regionais, deve estabelecer 
uma lista das cidades onde devem ser 
implementadas ações de desenvolvimento 
urbano sustentável e estabelecer também 
uma dotação anual indicativa nacional para 
estas ações.

Or. it

Justificação

Relativamente à política de coesão e desenvolvimento urbano da UE, importa realçar o papel 
fundamental desempenhado pelas autoridades regionais, instituições que orientam e depois 
aplicam localmente as estratégias de intervenção definidas nos documentos de programação.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve estabelecer, em 
conformidade com o artigo 51.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
uma plataforma de desenvolvimento 
urbano para promover o reforço das 

1. A Comissão deve estabelecer 
regularmente, em conformidade com o 
artigo 51.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], em cooperação com o 
Comité das Regiões e com o apoio dos 
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capacidades, a criação de redes entre as 
cidades e o intercâmbio de experiências de 
política urbana ao nível da União, nos 
domínios relacionados com as prioridades 
de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável.

programas de cooperação territorial 
pertinentes, uma plataforma de 
desenvolvimento urbano para promover o 
reforço das capacidades e a criação de 
redes, bem como o diálogo político e o 
intercâmbio de experiências de política 
urbana ao nível da União, em particular 
nos domínios relacionados com as 
prioridades de investimento do FEDER e o
desenvolvimento urbano sustentável.

Or. en

Justificação

Não há motivo para restringir o âmbito das redes e dos intercâmbios de experiências entre as 
cidades. O programa urbano continuará a ser muito importante para as cidades que não se 
encontram incluídas na plataforma, mas pode igualmente tornar-se um programa de 
alargamento da cooperação entre cidades tanto dentro como fora da plataforma. 


