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Alteração 1
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Documento de 
Trabalho dos Serviços da Comissão 
intitulado "Regiões 2020 – Uma avaliação 
dos desafios futuros para as regiões da 
UE" (SEC(2008)2868), 

Or. en

Alteração 2
Mara Bizzotto

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Insiste em que a política de coesão, que 
visa reduzir as disparidades entre os níveis 
de desenvolvimento das regiões europeias, 
mobilizando o potencial de crescimento 
para atingir a coesão económica, social e 
territorial, se tem revelado essencial para o 
processo de integração europeia. É uma 
política com valor acrescentado europeu, 
que facilita a procura da modernização e do 
crescimento sustentável e demonstra a 
solidariedade europeia. Em conformidade 
com o espírito dos Tratados, estas 
características exigem que se aplique uma 

1. Insiste em que a política de coesão, que 
visa reduzir as disparidades entre os níveis 
de desenvolvimento das regiões europeias, 
mobilizando o potencial de crescimento 
para atingir a coesão económica, social e 
territorial, se tem revelado essencial para o 
processo de integração europeia. É uma 
política com valor acrescentado europeu, 
que facilita a procura da modernização e do 
crescimento sustentável e demonstra a 
solidariedade europeia. Em conformidade 
com o espírito dos Tratados, estas 
características exigem que se aplique uma 
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política regional à escala da UE aplicada
em todo o território da União, que abranja 
todas as regiões europeias;

política regional à escala da UE em todo o 
território da União, que abranja todas as 
regiões europeias, e em que estas sejam 
interlocutores privilegiados e 
imprescindíveis para o êxito da política 
regional;

Or. it

Alteração 3
Mara Bizzotto

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa que a actual acumulação de 
desafios a longo e curto prazo com que a 
União Europeia se defronta implica a 
adopção de uma Estratégia "Europa 2020" 
adaptada e capaz de criar um quadro 
favorável a um crescimento económico 
estável e sustentável e à criação de 
emprego na Europa; salienta o facto de a 
aplicação da política de coesão ser 
indispensável para o êxito desta estratégia, 
continuando, no entanto, a ser uma política 
independente que proporcione um quadro 
para o estabelecimento de fortes sinergias 
entre todas as políticas europeias;

2. Observa que a actual acumulação de 
desafios a longo e curto prazo com que a 
União Europeia se defronta implica a 
adopção de uma Estratégia "Europa 2020" 
adaptada, que seja norteada pela função 
que desempenham o território e as 
regiões, e capaz de criar um quadro 
favorável a um crescimento económico 
estável e sustentável e à criação de 
emprego na Europa; salienta o facto de a 
aplicação da política de coesão ser 
indispensável para o êxito desta estratégia, 
continuando, no entanto, a ser uma política 
independente que proporcione um quadro 
para o estabelecimento de fortes sinergias 
entre todas as políticas europeias;

Or. it

Alteração 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Observa que a actual acumulação de 
desafios a longo e curto prazo com que a 
União Europeia se defronta implica a 
adopção de uma Estratégia "Europa 2020" 
adaptada e capaz de criar um quadro 
favorável a um crescimento económico 
estável e sustentável e à criação de 
emprego na Europa; salienta o facto de a 
aplicação da política de coesão ser 
indispensável para o êxito desta estratégia, 
continuando, no entanto, a ser uma política 
independente que proporcione um quadro 
para o estabelecimento de fortes sinergias 
entre todas as políticas europeias;

2. Observa que a actual acumulação de 
desafios a longo e curto prazo com que a 
União Europeia se defronta implica a 
adopção de uma Estratégia "Europa 2020" 
adaptada e capaz de criar um quadro 
favorável a um crescimento económico 
estável e sustentável e à criação de 
emprego na Europa, de modo a suplantar 
os desafios suscitados pela globalização; 
salienta o facto de a aplicação da política 
de coesão ser indispensável para o êxito 
desta estratégia, continuando, no entanto, a 
ser uma política independente que 
proporcione um quadro para o 
estabelecimento de fortes sinergias entre 
todas as políticas europeias;

Or. ro

Alteração 5
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Reitera que o conceito de coesão 
económica, social e territorial permite ter 
em consideração todos os elementos de 
um desenvolvimento equilibrado, 
atendendo, assim, a aspectos como o 
ambiente, o equilíbrio económico 
sectorial, a capacidade competitiva dos 
territórios que formam o tecido 
económico-territorial da União e o seu 
desenvolvimento harmonioso;    

Or. es
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Alteração 6
Mara Bizzotto

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Rejeita qualquer tentativa de 
renacionalização da política. Além disso, 
como o actual quadro financeiro tem um 
importante impacto no desenvolvimento 
regional, é necessário que a dimensão 
regional seja plenamente considerada na 
proposta de revisão do orçamento da UE e 
do futuro quadro financeiro. Uma política 
regional da UE forte e dotada do 
financiamento adequado é uma condição 
sine qua non para a realização da coesão 
social, económica e territorial;

3. Rejeita qualquer tentativa de 
renacionalização da política. Além disso, 
como o actual quadro financeiro tem um 
importante impacto no desenvolvimento 
regional e territorial, é necessário que a 
dimensão regional seja plenamente 
considerada na proposta de revisão do 
orçamento da UE e do futuro quadro 
financeiro. Uma política regional da UE 
forte e dotada do financiamento adequado 
é uma condição sine qua non para a 
realização da coesão social, económica e 
territorial;

Or. it

Alteração 7
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Chama a atenção para o facto de que, em 
conformidade com as disposições do 
Tratado de Lisboa, a coesão territorial 
implica uma abordagem orientada para o 
desenvolvimento territorial que garanta o 
desenvolvimento policêntrico, criando 
sinergias e evitando a dispersão sectorial 
dos recursos da política regional. Para o 
efeito, deve existir também flexibilidade 
suficiente para uma adaptação às 
especificidades regionais e um apoio às 
regiões menos desenvolvidas nos seus 
esforços para superar as dificuldades 
socioeconómicas. As regiões 

4. Chama a atenção para o facto de que, em 
conformidade com as disposições do 
Tratado de Lisboa, a coesão territorial 
implica uma abordagem orientada para o 
desenvolvimento territorial que garanta o 
desenvolvimento policêntrico, criando 
sinergias e evitando a dispersão sectorial 
dos recursos da política regional. Para o 
efeito, deve existir também flexibilidade 
suficiente para uma adaptação às 
especificidades regionais e um apoio às 
regiões menos desenvolvidas ou com 
problemas de competitividade a longo 
prazo, nos seus esforços para superar as 
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ultraperiféricas, as regiões fronteiriças, as 
regiões com características geográficas 
específicas e as outras regiões que 
enfrentam desafios específicos de 
desenvolvimento devem continuar a 
beneficiar de disposições específicas;

dificuldades socioeconómicas. As regiões 
ultraperiféricas, as regiões fronteiriças, as 
regiões com características geográficas 
específicas - como os territórios insulares, 
as regiões de montanha ou com escassa 
densidade geo-demográfica - e as outras 
regiões que enfrentam desafios específicos 
de desenvolvimento devem continuar a 
beneficiar de disposições específicas;

Or. es

Alteração 8
Mara Bizzotto

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Chama a atenção para o facto de que, em 
conformidade com as disposições do 
Tratado de Lisboa, a coesão territorial 
implica uma abordagem orientada para o 
desenvolvimento territorial que garanta o 
desenvolvimento policêntrico, criando 
sinergias e evitando a dispersão sectorial 
dos recursos da política regional. Para o 
efeito, deve existir também flexibilidade 
suficiente para uma adaptação às 
especificidades regionais e um apoio às 
regiões menos desenvolvidas nos seus 
esforços para superar as dificuldades 
socioeconómicas. As regiões 
ultraperiféricas, as regiões fronteiriças, as 
regiões com características geográficas 
específicas e as outras regiões que 
enfrentam desafios específicos de 
desenvolvimento devem continuar a 
beneficiar de disposições específicas;

4. Chama a atenção para o facto de que, em 
conformidade com as disposições do 
Tratado de Lisboa, a coesão territorial 
implica uma abordagem orientada para o 
desenvolvimento territorial que garanta o 
desenvolvimento policêntrico, criando 
sinergias com as realidades económicas e 
sociais locais e evitando a dispersão 
sectorial dos recursos da política regional. 
Para o efeito, deve existir também 
flexibilidade suficiente para uma adaptação 
às especificidades regionais e um apoio às 
regiões menos desenvolvidas nos seus 
esforços para superar as dificuldades 
socioeconómicas. As regiões 
ultraperiféricas, as regiões fronteiriças, as 
regiões com características geográficas 
específicas e as outras regiões que 
enfrentam desafios específicos de 
desenvolvimento devem continuar a 
beneficiar de disposições específicas;

Or. it
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Alteração 9
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Sublinha a necessidade de utilizar a 
experiência passada, os exemplos das 
melhores práticas e as iniciativas 
comunitárias anteriores que tenham sido 
bem-sucedidas, a fim de adoptar uma 
abordagem mais orientada para a dimensão 
urbana da política de coesão. Salienta ainda 
o facto de que as cidades desempenham um 
papel dinâmico no desenvolvimento 
económico regional, conferindo um 
estímulo económico positivo às zonas 
rurais vizinhas. Entende, por conseguinte, 
que no próximo período de programação 
devem ser atribuídos recursos financeiros 
para os investimentos em projectos urbanos 
e suburbanos; Deve ser considerada a 
hipótese da aplicação de um instrumento 
adequado para atingir estes objectivos;

5. Sublinha a necessidade de utilizar a 
experiência passada, os exemplos das 
melhores práticas e as iniciativas 
comunitárias anteriores que tenham sido 
bem-sucedidas, a fim de adoptar uma 
abordagem mais orientada para a dimensão 
urbana da política de coesão. Salienta ainda 
o facto de que as cidades e os municípios 
de dimensão média, assim como as 
conurbações urbanas ou regionais, que se 
caracterizam pela capacidade de criar 
sinergias entre si e com o exterior, 
desempenham um papel dinâmico no 
desenvolvimento económico regional, 
conferindo um estímulo económico 
positivo às zonas rurais vizinhas. Entende, 
por conseguinte, que no próximo período 
de programação devem ser atribuídos 
recursos financeiros para os investimentos 
em projectos urbanos e suburbanos; Deve 
ser considerada a hipótese da aplicação de 
um instrumento adequado para atingir estes 
objectivos;

Or. es

Alteração 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Sublinha a necessidade de utilizar a 
experiência passada, os exemplos das 
melhores práticas e as iniciativas 
comunitárias anteriores que tenham sido 

5. Sublinha a necessidade de utilizar a 
experiência passada, os exemplos das 
melhores práticas e as iniciativas 
comunitárias anteriores que tenham sido 
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bem-sucedidas, a fim de adoptar uma 
abordagem mais orientada para a dimensão 
urbana da política de coesão. Salienta ainda 
o facto de que as cidades desempenham um 
papel dinâmico no desenvolvimento 
económico regional, conferindo um 
estímulo económico positivo às zonas 
rurais vizinhas. Entende, por conseguinte, 
que no próximo período de programação 
devem ser atribuídos recursos financeiros 
para os investimentos em projectos urbanos 
e suburbanos; Deve ser considerada a 
hipótese da aplicação de um instrumento 
adequado para atingir estes objectivos;

bem-sucedidas, a fim de adoptar uma 
abordagem mais orientada para a dimensão 
urbana da política de coesão. Salienta ainda 
o facto de que as cidades desempenham um 
papel dinâmico no desenvolvimento 
económico regional, conferindo um 
estímulo económico positivo às zonas 
rurais vizinhas. Entende, por conseguinte, 
que no próximo período de programação 
devem ser atribuídos recursos financeiros 
para os investimentos em projectos urbanos 
e suburbanos; deve ser considerada a 
hipótese da aplicação de um instrumento 
adequado, adaptado à natureza e à 
dimensão específicas dos municípios em 
causa, para atingir estes objectivos; 

Or. ro

Alteração 11
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta o facto de a governação a vários 
níveis constituir um dos princípios 
fundamentais da política de coesão e ser 
fundamental para garantir a qualidade do 
processo decisório, da programação 
estratégica e da execução dos objectivos; 
considera, portanto, que no futuro deverá 
ser obrigatória uma abordagem integrada 
para a aplicação das políticas. Considera 
ainda que, para a correcta aplicação de 
todas as políticas da UE, o princípio da 
subsidiariedade, no seu sentido mais amplo 
e reforçado, tal como definido no TFUE, 
bem como um princípio de parceria mais 
bem definido, e a transparência são 
elementos essenciais que há que reforçar;

6. Salienta o facto de a governação a vários 
níveis, em correlação directa com a 
coordenação estratégica superior levada  
a efeito pelas Instituições da União,
constituir um dos princípios fundamentais 
da política de coesão e ser fundamental 
para garantir a qualidade do processo 
decisório, da programação estratégica e da 
execução dos objectivos; considera, 
portanto, que no futuro deverá ser 
obrigatória uma abordagem integrada para 
a aplicação das políticas. Considera ainda 
que, para a correcta aplicação de todas as 
políticas da UE, o princípio da 
subsidiariedade, no seu sentido mais amplo 
e reforçado, tal como definido no TFUE, 
bem como um princípio de parceria mais 
bem definido, e a transparência são 
elementos essenciais que há que reforçar;
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Or. es

Alteração 12
Marian Harkin

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. É de opinião que deve manter-se a 
concepção de base dos objectivos actuais e 
reforçar-se a cooperação territorial, que 
tem um evidente valor acrescentado 
europeu. Devem avaliar-se outras medidas, 
incluindo a afectação de recursos e as boas 
práticas, e devem identificar-se os 
problemas comuns e as suas soluções. 
Entre estas medidas, poderiam figurar a 
definição de objectivos comuns e a 
utilização racional dos recursos 
partilhados. As despesas devem 
concentrar-se nas prioridades fundamentais 
que constituem o valor acrescentado 
europeu;

7. É de opinião que deve manter-se a 
concepção de base dos objectivos actuais e 
reforçar-se a cooperação territorial, que 
tem um evidente valor acrescentado 
europeu. Devem avaliar-se outras medidas, 
incluindo a afectação de recursos e as boas 
práticas, e devem identificar-se os 
problemas comuns e as suas soluções. 
Entre estas medidas, poderiam figurar a 
definição de objectivos comuns e a 
utilização racional dos recursos 
partilhados. As despesas devem 
concentrar-se nas prioridades fundamentais 
que constituem o valor acrescentado 
europeu; frisa a importância de garantir 
que seja conferida aos resultados do 
programa a mesma prioridade que ao 
controlo financeiro; 

Or. en

Alteração 13
Mara Bizzotto

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Solicita que a arquitectura da política de 
coesão após 2013 constitua um regime de 
transição simples, justo e transparente que 
tenha em conta as experiências passadas e 
as últimas tendências da situação social e 
económica das regiões em causa, e lhes 

8. Solicita que a arquitectura da política de 
coesão após 2013 constitua um regime de 
transição simples, justo e transparente que 
tenha em conta os resultados obtidos, os 
projectos em curso, as experiências 
passadas e as últimas tendências da 
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permita continuar o seu caminho para o 
crescimento e o desenvolvimento;

situação social e económica das regiões em 
causa,

Or. it

Alteração 14
Ádám Kósa

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Salienta que é de interesse comum 
para os Estados-Membros, na sequência 
da divulgação das orientações estratégicas 
e antes de ser publicado o projecto de
legislação para o período consecutivo a 
2013, travar um debate abrangente, 
circunstanciado e oficial entre peritos, em 
torno das disposições do Regulamento;      

Or. hu

Alteração 15
Ádám Kósa

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Assinala que, de qualquer modo, 
antes de se proceder à modificação da 
actual estrutura executiva - o sistema de 
gestão e controlo - cumpre avaliar 
circunstanciadamente o funcionamento 
do sistema em vigor e analisar em detalhe 
as alterações;     

Or. hu
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Alteração 16
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que o PIB deve manter-se o 
principal critério para determinar a 
elegibilidade em termos de ajuda da 
política regional, deixando espaço para
que as autoridades nacionais apliquem, a 
um nível adequado de tomada de decisão, 
outros indicadores que tenham em conta os 
atributos específicos das regiões e das 
cidades;

9. Considera que cumpre manter o PIB 
como um dos principais critérios para 
determinar a elegibilidade em termos de 
ajuda da política regional, mas que este 
indicador tem de ser complementado por 
outros, no intuito de identificar as regiões 
mais vulneráveis, de modo a integrar os 
aspectos sociais e ecológicos e, sobretudo, 
a ter em conta os desafios que se 
colocarão no futuro ao desenvolvimento 
regional, já que, por si só, o PIB não é 
passível de transmitir uma imagem 
fidedigna do desenvolvimento regional, 
por não serem tidos em conta outros 
factores relevantes, como a disparidade de 
rendimentos e o desemprego; recorda que
as autoridades nacionais dispõem ainda de 
margem para aplicarem, a um nível 
adequado de tomada de decisão, outros 
indicadores para a execução, a 
monitorização e a avaliação que tenham 
em conta os atributos específicos das 
regiões e das cidades;

Or. en

Alteração 17
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que o PIB deve manter-se o 
principal critério para determinar a 
elegibilidade em termos de ajuda da 
política regional, deixando espaço para que 

9. Considera que o PIB pode continuar a 
constituir um critério importante e 
primordial, sem prejuízo dos elementos 
correctores de natureza social e regional, 
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as autoridades nacionais apliquem, a um 
nível adequado de tomada de decisão, 
outros indicadores que tenham em conta os 
atributos específicos das regiões e das 
cidades;

para determinar a elegibilidade em termos 
de ajuda da política regional, deixando 
espaço para que as autoridades nacionais 
apliquem, a um nível adequado de tomada 
de decisão, outros indicadores que tenham 
em conta os atributos específicos das 
regiões e das cidades;

Or. es

Alteração 18
Patrice Tirolien, Catherine Grèze, Elie Hoarau, Seán Kelly, Jean-Luc Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que o PIB deve manter-se o 
principal critério para determinar a 
elegibilidade em termos de ajuda da 
política regional, deixando espaço para que 
as autoridades nacionais apliquem, a um 
nível adequado de tomada de decisão, 
outros indicadores que tenham em conta os 
atributos específicos das regiões e das 
cidades;

9. Considera que o PIB deve manter-se o 
principal critério para determinar a 
elegibilidade em termos de ajuda da 
política regional, podendo ser aditados 
indicadores de aferição cuja importância 
fique comprovada e deixando espaço para 
que as autoridades nacionais apliquem, a 
um nível adequado de tomada de decisão, 
outros indicadores que tenham em conta os 
atributos específicos das regiões e das 
cidades;

Or. en

Alteração 19
Marian Harkin

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Insiste em que o Fundo Social 
Europeu deve permanecer parte 
integrante da política de coesão;

Suprimido
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Or. en

Alteração 20
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Thomas Mann, Rovana Plumb

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Insiste em que o Fundo Social 
Europeu deve permanecer parte 
integrante da política de coesão;

Suprimido

Or. en

Alteração 21
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Thomas Mann, Rovana Plumb

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Insiste em que o Fundo Social Europeu 
deve permanecer parte integrante da 
política de coesão;

10. Frisa que o Fundo Social Europeu 
deve manter a sua função de 
complementaridade com outros Fundos 
Estruturais e insta a Comissão a 
estabelecer um quadro claro para a 
criação de fortes sinergias entre todos os 
Fundos; insiste na necessidade de o FSE 
dispor de maior transparência em matéria 
de atribuição de verbas, de modo a 
assegurar a visibilidade efectiva da União 
Europeia em prol do emprego;

Or. en

Alteração 22
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Insiste em que o Fundo Social Europeu 
deve permanecer parte integrante da 
política de coesão;

10. Insiste em que o Fundo Social Europeu 
deve permanecer no quadro do 
Regulamento que estabelece disposições 
gerais sobre os Fundos a título da política 
de coesão, mas que necessita de ser 
provido de regras próprias;

Or. en

Alteração 23
Mara Bizzotto

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Insiste em que o Fundo Social Europeu 
deve permanecer parte integrante da 
política de coesão;

10. Insiste em que o Fundo Social Europeu 
deve permanecer parte integrante da 
política de coesão e continuar a centrar-se 
no desenvolvimento da formação 
profissional e no apoio a esta última, 
enquanto recurso estratégico para 
solucionar o problema do emprego;

Or. it

Alteração 24
János Áder

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Solicita que a Política de Coesão e o 
seu sistema de execução sejam mais 
orientados para os resultados e visem uma 
maior eficiência e eficácia, estabelecendo 
um equilíbrio óptimo entre a qualidade do 
desempenho e o controlo financeiro; 

12. Solicita que a Política de Coesão e o 
seu sistema de execução sejam mais 
orientados para os resultados e visem uma 
maior eficiência e eficácia, estabelecendo 
um equilíbrio óptimo entre a qualidade do 
desempenho e o controlo financeiro; 
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salienta que tal requer melhorias 
significativas nos sistemas de 
acompanhamento e avaliação, um aumento 
da eficiência da capacidade administrativa 
e a redução de erros, bem como a 
identificação de indicadores objectivos e 
mensuráveis que sejam comparáveis em 
toda a UE;

salienta que tal requer melhorias 
significativas nos sistemas de 
acompanhamento e avaliação, um aumento
da eficiência da capacidade administrativa 
e a redução de erros, bem como a 
identificação de indicadores objectivos e 
mensuráveis que sejam comparáveis em 
toda a UE; sublinha que cumpre 
estabelecer uma distinção muito mais 
clara entre irregularidades, fraudes e 
índices de erro, inclusive no plano 
político;

Or. en

Alteração 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Partilha a opinião de que a 
simplificação da execução da política deve 
prosseguir e ser acompanhada da 
simplificação dos procedimentos nacionais 
e regionais; neste contexto, realça a 
necessidade de estabelecer um justo 
equilíbrio entre a simplicidade e a 
eficiência dos procedimentos e a boa 
gestão financeira. A política de coesão 
deve, portanto, tornar-se menos complexa 
e ser dotada de maior visibilidade;

13. Requer que a execução da política de 
coesão continue a ser simplificada, a par 
da simplificação dos procedimentos 
nacionais e regionais; neste contexto, 
realça a necessidade de estabelecer um 
justo equilíbrio entre a simplicidade e a 
eficiência dos procedimentos e a boa 
gestão financeira. A política de coesão tem 
de se tornar menos complexa e ser dotada 
de maior visibilidade, facultando um 
enquadramento adequado para reduzir, 
ao nível europeu, as disparidades em 
termos de desenvolvimento regional;    

Or. ro

Alteração 26
Mara Bizzotto

Proposta de resolução
N.º 14



AM\830232PT.doc 17/18 PE448.816v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

14. Incentiva a utilização de instrumentos 
de engenharia financeira, o uso de fundos 
renováveis, a utilização de subvenções 
globais, e apela a um acesso simplificado 
ao capital de risco e ao 
microfinanciamento. Os Estados-Membros 
devem fazer uma maior utilização dos 
recursos de assistência técnica disponíveis 
para aumentar as capacidades das 
autoridades locais e regionais, bem como 
das outras partes interessadas, 
nomeadamente as ONG e as PME;

14. Incentiva a utilização de instrumentos 
de engenharia financeira, o uso de fundos 
renováveis, a utilização de subvenções 
globais, e apela a um acesso simplificado 
ao capital de risco e ao 
microfinanciamento, instrumentos 
estratégicos para apoiar o 
empreendedorismo e a competitividade 
das PME na UE. Os Estados-Membros 
devem fazer uma maior utilização dos 
recursos de assistência técnica disponíveis 
para aumentar as capacidades das 
autoridades locais e regionais, bem como 
das outras partes interessadas, 
nomeadamente as ONG e as PME;

Or. it

Alteração 27
János Áder

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Incentiva a utilização de instrumentos 
de engenharia financeira, o uso de fundos
renováveis, a utilização de subvenções 
globais, e apela a um acesso simplificado 
ao capital de risco e ao 
microfinanciamento. Os Estados-Membros 
devem fazer uma maior utilização dos 
recursos de assistência técnica disponíveis 
para aumentar as capacidades das 
autoridades locais e regionais, bem como 
das outras partes interessadas, 
nomeadamente as ONG e as PME;

14. Incentiva à utilização de instrumentos 
de engenharia financeira e ao uso de 
fundos renováveis, para continuar a 
explorar as possibilidades existentes no 
sector da engenharia financeira, de modo 
a aumentar o efeito de alavanca e o 
impacto da política de coesão, assim como 
à utilização de subvenções globais, e apela 
a um acesso simplificado ao capital de 
risco e ao microfinanciamento.   Os 
Estados-Membros devem fazer uma maior 
utilização dos recursos de assistência 
técnica disponíveis para aumentar as 
capacidades das autoridades locais e 
regionais, bem como das outras partes 
interessadas, nomeadamente as ONG e as 
PME;



PE448.816v01-00 18/18 AM\830232PT.doc

PT

Or. en

Alteração 28
Mara Bizzotto

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. É de opinião que a política de 
desenvolvimento regional é o cerne do 
desenvolvimento económico, social e 
territorial da União, merecendo, portanto, 
ser dotada de uma estrutura ministerial 
formal enquanto plataforma política. Deve 
igualmente reforçar-se o papel de gestão e 
concepção das políticas da Comissão 
Europeia;

15. É de opinião que a política de 
desenvolvimento regional é o cerne do 
desenvolvimento económico, social e 
territorial da União, merecendo, portanto, 
ser dotada de uma plataforma de gestão 
adequada. Deve igualmente reforçar-se o 
papel de gestão e concepção das políticas 
da Comissão Europeia;

Or. it


