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Alteração  1
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o n.º 3, primeiro 
parágrafo, do artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia (TUE), que sublinha que 
a UE se empenhará num elevado nível de 
protecção e de melhoramento da 
qualidade do ambiente,

Or. en

Alteração 2
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 3-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o artigo 191.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), que sublinha que a 
União contribuirá para a prossecução dos 
objectivos de preservar, proteger e 
melhorar a qualidade do ambiente, de 
utilizar de forma prudente e racional os 
recursos naturais, bem como de combater 
as alterações climáticas, a nível regional e 
internacional,

Or. en

Alteração 3
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 3-C (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o artigo 2.º e o n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia (TUE), que 
destacam a igualdade entre homens e 
mulheres como um princípio fundamental 
da União Europeia e como um dos 
objectivos da União,

Or. en

Alteração 4
Riikka Manner

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Regulamento (CE) 
n.º 1906/2006 do Conselho, que estabelece 
as regras de participação de empresas, 
centros de investigação e universidades 
em acções no âmbito do Sétimo 
Programa-Quadro e as regras de difusão 
dos resultados da investigação4,
__________________
4 JO L 391 de 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Alteração 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
Citação 8-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Regulamento (CE) 
n.º 1082/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 5 de Julho de 2006, 
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relativo aos agrupamentos europeus de 
cooperação territorial (AECT),

Or. fr

Alteração 6
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

 Tendo em conta a sua resolução de 22 de 
Setembro de 2010, sobre a estratégia 
europeia para o desenvolvimento 
económico e social das regiões 
montanhosas, insulares e de fraca 
densidade populacional (P7_TA-
PROV(2010)0341),

Or. en

Alteração 7
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 13-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o documento de 
trabalho dos serviços da Comissão 
“Regiões 2020 – Avaliação dos desafios 
futuros para as regiões da UE” 
(SEC(2008)2868),

Or. en

Alteração 8
Georgios Stavrakakis
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Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório da Comissão 
do Desenvolvimento Regional sobre a 
situação actual e futuras sinergias para 
uma eficácia reforçada entre o FEDER e 
outros Fundos Estruturais,

Or. en

Alteração 9
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua Resolução, de 14 
de Dezembro de 2010, sobre como 
alcançar uma coesão territorial, social e 
económica no quadro da UE – uma 
condição sine qua non para uma 
competitividade global, Textos aprovados, 
P7_TA(2010)0473),

Or. ro

Alteração 10
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 16-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão sobre uma “Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social:  um quadro europeu para a coesão 
social e territorial” (COM(2010) 758),
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Or. en

Alteração 11
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 17-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as conclusões do 
Conselho Europeu (29/30 de Outubro de 
2009) sobre a necessidade de, até 2050, 
reduzir as emissões em, no mínimo, 80-
95% em relação aos níveis de 1990 e as 
conclusões do Conselho Europeu de 4 de 
Fevereiro de 2011, que reiteram esta 
necessidade,

Or. en

Alteração 12
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 17-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o parecer do Comité 
Económico e Social Europeu, de 14 de 
Julho de 2010, sobre o tema “Encorajar 
parcerias eficazes para a gestão dos 
programas da política de coesão, com 
base nas boas práticas do ciclo de 2007-
2013” (ECO/258),

Or. en

Alteração 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Lambert van Nistelrooij, Maurice 
Ponga, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Philippe Boulland
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Proposta de resolução
Citação 17-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

-  Tendo em conta o parecer do Comité 
das Regiões sobre o “Parecer do Comité 
das Regiões sobre o Quarto Relatório 
sobre a Coesão Económica, Social e 
Territorial”, adoptado em 1 de Abril de 
2011,

Or. fr

Alteração 14
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Proposta de resolução
Citação 19-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão, de 26 de Maio de 2004, 
intitulada “Uma parceria reforçada para 
as regiões ultraperiféricas” (COM(2004) 
343) e a Comunicação da Comissão, de 17 
de Outubro de 2008, intitulada “As 
regiões ultraperiféricas: um trunfo para a 
Europa” (COM(2008)642),

Or. fr

Alteração 15
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de resolução
Citação 19-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório da Comissão 
do Desenvolvimento Regional e os 
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pareceres da Comissão dos Assuntos 
Externos, da Comissão do 
Desenvolvimento, da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e da Comissão dos 
Transportes e do Turismo sobre a 
estratégia da União Europeia para a 
região do Mar Báltico e o papel das 
macrorregiões na futura política de 
coesão (A7-0202/2010),

Or. pl

Alteração 16
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a política de coesão 
da UE contribui de forma determinante 
para se registar um aumento de 
produtividade, no período de programação 
em curso e no anterior, em todas as regiões 
da UE; salientando que a avaliação ex post 
continua a evidenciar uma clara redução 
das desigualdades económicas, sociais e 
regionais; considerando que estes 
desenvolvimentos tiveram efeitos 
igualmente positivos nos níveis de 
protecção social e nos investimentos na 
protecção ambiental,

A. Considerando que a política de coesão 
constitui um pilar fundamental do 
processo de integração europeia e o 
principal instrumento da UE para 
promover o desenvolvimento harmonioso 
da União no seu conjunto, nomeadamente 
mediante a redução das disparidades 
entre os diferentes níveis de 
desenvolvimento das regiões, contribui de 
forma determinante para o crescimento e a 
prosperidade da UE, no período de 
programação em curso e no anterior; 
salientando que a avaliação ex post
continua a evidenciar que, apesar dos 
progressos e de uma clara redução das 
desigualdades económicas e sociais, ainda 
persistem marcadas diferenças 
económicas, sociais e territoriais entre 
regiões,

Or. es
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Alteração 17
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a política de coesão 
da UE contribui de forma determinante 
para se registar um aumento de 
produtividade, no período de 
programação em curso e no anterior, em 
todas as regiões da UE; salientando que a 
avaliação ex post continua a evidenciar 
uma clara redução das desigualdades 
económicas, sociais e regionais; 
considerando que estes desenvolvimentos 
tiveram efeitos igualmente positivos nos 
níveis de protecção social e nos 
investimentos na protecção ambiental,

A. Considerando que a política de coesão 
da UE contribui para a redução das
desigualdades económicas, sociais e 
regionais, como demonstra a avaliação ex-
post; considerando que estes 
desenvolvimentos tiveram efeitos 
igualmente positivos nos níveis de 
protecção social e nos investimentos na 
protecção ambiental,

Or. fr

Alteração 18
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A.  Considerando que a política de coesão 
da UE contribui de forma determinante 
para se registar um aumento de 
produtividade, no período de programação 
em curso e no anterior, em todas as regiões 
da UE; salientando que a avaliação ex post 
continua a evidenciar uma clara redução 
das desigualdades económicas, sociais e 
regionais; considerando que estes 
desenvolvimentos tiveram efeitos 
igualmente positivos nos níveis de 
protecção social e nos investimentos na 
protecção ambiental,

A. Considerando que a política de coesão 
da UE é uma política moderna e a longo 
prazo a favor do desenvolvimento regional 
de todas as regiões e que contribui para a 
realização dos objectivos globais da 
União; considerando que esta política 
contribui de forma determinante para 
facilitar desenvolvimento sustentável e 
para se registar um aumento de 
produtividade, no período de programação 
em curso e no anterior, em todas as regiões 
da UE; salientando que a avaliação ex post
continua a evidenciar uma clara redução 
das desigualdades económicas, sociais e 
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regionais; considerando que estes 
desenvolvimentos nem sempre tiveram 
efeitos igualmente positivos nos níveis de 
protecção social e, em parte, não são 
coerentes com os objectivos da UE para a 
protecção ambiental e a preservação da 
biodiversidade;

Or. en

Alteração 19
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a política de 
coesão foi instituída paralelamente ao 
mercado único, enquanto instrumento 
maior de solidariedade entre os Estados-
Membros e as regiões da União,

Or. fr

Alteração 20
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a política de 
coesão está ao serviço do desenvolvimento 
de uma Europa inovadora, solidária e 
protectora, face aos desafios inerentes à 
globalização,

Or. fr
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Alteração 21
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que a política de 
coesão representa uma verdadeira 
questão de cidadania, porquanto traz a 
Europa para o quotidiano das pessoas e 
torna-a concreta e visível em toda a UE,

Or. fr

Alteração 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a política estrutural e
de coesão deu mostras de flexibilidade em 
situações de crise e conseguiu contribuir 
de modo decisivo para diferentes 
programas nacionais de recuperação 
económica e de qualificação,

B. Considerando que a crise económica e 
financeira acentuou a necessidade de 
uma política de coesão capaz de responder 
com flexibilidade às necessidades das 
regiões, especialmente daquelas que 
ficaram para trás, e que, num contexto de 
crise, esta política conseguiu contribuir de 
modo decisivo para diferentes programas 
nacionais de recuperação económica e de 
qualificação,

Or. es

Alteração 23
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
Considerando B
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Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a política estrutural e 
de coesão deu mostras de flexibilidade em 
situações de crise e conseguiu contribuir de 
modo decisivo para diferentes programas 
nacionais de recuperação económica e de 
qualificação,

B. Considerando que a política de coesão 
deu mostras de flexibilidade em situações 
de crise e conseguiu contribuir de modo 
decisivo para diferentes programas 
nacionais de recuperação económica e de 
qualificação,

Or. en

Alteração 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper, Sophie Auconie, Philippe Boulland

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a política estrutural e 
de coesão deu mostras de flexibilidade em 
situações de crise e conseguiu contribuir de 
modo decisivo para diferentes programas 
nacionais de recuperação económica e de 
qualificação,

B. Considerando que a política estrutural e 
de coesão deu mostras de flexibilidade em 
situações de crise e conseguiu contribuir de 
modo decisivo para diferentes programas 
nacionais de recuperação económica e de 
qualificação, e que é importante manter 
esta flexibilidade,

Or. fr

Alteração 25
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que a política 
estrutural da UE presta um contributo 
decisivo para a superação da crise 
económica e financeira, na medida em 
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que tende a estar orientada para a 
inovação e para a eliminação das 
disparidades, incentivando fortemente as 
regiões europeias a melhorar as suas 
infra-estruturas, aumentar o potencial de 
inovação regional e promover o 
desenvolvimento ecológico sustentável,

Or. de

Alteração 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
Considerando B-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-B. Considerando que, no seu conjunto, 
as regiões da Europa enfrentam os 
desafios da globalização, da mudança 
demográfica e da preservação dos 
recursos e que, para promover o 
crescimento e a coesão regional e social, 
devem ser exploradas as potencialidades 
intrínsecas de todas as regiões,

Or. de

Alteração 27
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a orientação dos 
fundos estruturais para os objectivos da 
Estratégia de Lisboa provou a sua 
eficácia, algo que ficou patente através 
das impressionantes quotas de mercado 
subordinadas nos objectivos 

Suprimido
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"convergência" e "competitividade 
regional e emprego", com uma nota 
crítica, no entanto, ao facto de apenas 
20% dos projectos com o objectivo 
"cooperação territorial" apresentarem a 
orientação (no âmbito da estratégia) de 
Lisboa,

Or. en

Alteração 28
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a orientação dos 
fundos estruturais para os objectivos da 
Estratégia de Lisboa provou a sua 
eficácia, algo que ficou patente através 
das impressionantes quotas de mercado 
subordinadas nos objectivos 
"convergência" e "competitividade 
regional e emprego", com uma nota 
crítica, no entanto, ao facto de apenas 
20% dos projectos com o objectivo 
"cooperação territorial" apresentarem a 
orientação (no âmbito da estratégia) de 
Lisboa,

C. Considerando que a orientação dos 
fundos estruturais para os objectivos 
europeus resulta numa mais-valia para as 
regiões; que uma maior concentração de 
fundos em regiões mais desenvolvidas e 
num número mais limitado de objectivos 
apenas terá resultados se uma abordagem 
ascendente garantir flexibilidade 
suficiente para poderem ser adoptadas 
soluções regionais adaptadas às metas a 
atingir;

Or. en

Alteração 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a orientação dos 
fundos estruturais para os objectivos da 

C. Considerando que a política de coesão 
deve continuar a apoiar o crescimento e a 
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Estratégia de Lisboa provou a sua eficácia, 
algo que ficou patente através das 
impressionantes quotas de mercado 
subordinadas nos objectivos 
"convergência" e "competitividade regional 
e emprego", com uma nota crítica, no 
entanto, ao facto de apenas 20% dos 
projectos com o objectivo "cooperação 
territorial" apresentarem a orientação (no 
âmbito da estratégia) de Lisboa,

competitividade, como, aliás, tem vindo a 
fazer no período actual, em que uma 
percentagem elevada de dotações dos 
fundos estruturais foi destinada a 
investimentos orientados para os
objectivos da Estratégia de Lisboa, os
objectivos "convergência" e 
"competitividade regional e emprego", 
apesar de apenas 20% dos projectos com o 
objectivo "cooperação territorial" 
apresentarem, no período actual, a 
orientação (no âmbito da estratégia) de 
Lisboa,

Or. es

Alteração 30
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a orientação dos 
fundos estruturais para os objectivos da 
Estratégia de Lisboa provou a sua eficácia, 
algo que ficou patente através das 
impressionantes quotas de mercado 
subordinadas nos objectivos 
"convergência" e "competitividade regional 
e emprego", com uma nota crítica, no 
entanto, ao facto de apenas 20% dos 
projectos com o objectivo "cooperação 
territorial" apresentarem a orientação (no 
âmbito da estratégia) de Lisboa,

C. Considerando que a orientação dos 
fundos estruturais para os objectivos da 
Estratégia de Lisboa provou a sua eficácia, 
algo que ficou patente através das 
impressionantes quotas de mercado 
subordinadas nos objectivos 
"convergência" e "competitividade regional 
e emprego", 

Or. fr

Alteração 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan 
Olbrycht, Sophie Auconie
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Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a orientação dos 
fundos estruturais para os objectivos da 
Estratégia de Lisboa provou a sua eficácia, 
algo que ficou patente através das 
impressionantes quotas de mercado 
subordinadas nos objectivos 
"convergência" e "competitividade regional 
e emprego", com uma nota crítica, no 
entanto, ao facto de apenas 20% dos 
projectos com o objectivo "cooperação 
territorial" apresentarem a orientação (no 
âmbito da estratégia) de Lisboa,

C. Considerando que a orientação dos 
fundos estruturais para os objectivos da 
Estratégia de Lisboa provou a sua eficácia, 
algo que ficou patente através das 
impressionantes quotas de mercado 
subordinadas nos objectivos 
"convergência" e "competitividade regional 
e emprego", e que 20% dos projectos com 
o objectivo "cooperação territorial" 
apresentarem a orientação (no âmbito da 
estratégia) de Lisboa,

Or. fr

Alteração 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a cooperação 
territorial visa incentivar os territórios e 
as regiões a cooperarem para responder 
conjuntamente aos desafios comuns, 
reduzir os obstáculos físicos, 
administrativos e regulamentares que 
dificultam essa cooperação e atenuar o 
“efeito fronteira”,

Or. fr

Alteração 33
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pelas 
repercussões da crise financeira e pela 
deficitária concretização do mercado 
interno, pela insuficiente disciplina 
orçamental e também pela escassez de 
condições de enquadramento 
macroeconómico de alguns 
Estados-Membros,

D. Considerando que o fracasso da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pelas 
repercussões da crise financeira, pelo seu 
enfoque na “competitividade”, na redução 
dos custos, no desmantelamento do 
Estado Providência, em mercados de 
trabalho ainda mais flexíveis, na 
liberalização dos mercados, na 
liberalização dos mercados em geral e 
pelo facto de incentivar os Estados 
Membros a praticar políticas de “cada um 
por si” (beggar thy neighbour policy); 
considerando que o fracasso da Estratégia 
de Lisboa é igualmente devido aos 
métodos de trabalho que enquadram a 
ineficaz execução desta estratégia pelos 
Estados-Membros, bem como às
fragilidades do mercado interno, à falta 
de harmonização fiscal, à elevada 
inflação que continua a pesar nos 
orçamentos dos agregados familiares e 
que os salários não acompanham, à falta 
de vontade política dos Estados-Membros 
e da Comissão para procurarem nivelar 
por cima os direitos do trabalho e das 
condições de trabalho em toda a Europa, 
bem como para alcançar taxas de 
emprego elevadas;

Or. fr

Alteração 34
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
Considerando D
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Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pelas 
repercussões da crise financeira e pela 
deficitária concretização do mercado 
interno, pela insuficiente disciplina 
orçamental e também pela escassez de 
condições de enquadramento 
macroeconómico de alguns 
Estados-Membros,

Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado por 
factores macroeconómicos e pelo não
respeito do princípio da partilha de 
responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance), nomeadamente pela não
implicação do nível regional na definição 
e na execução da Estratégia,

Or. fr

Alteração 35
Gaston Franco

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pelas 
repercussões da crise financeira e pela 
deficitária concretização do mercado 
interno, pela insuficiente disciplina 
orçamental e também pela escassez de 
condições de enquadramento 
macroeconómico de alguns 
Estados-Membros,

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pelas 
repercussões da crise financeira e pela 
deficitária concretização do mercado 
interno, bem como pelo não respeito do 
princípio da partilha de responsabilidade 
pelos programas e recursos financeiros 
(multi-level-governance), nomeadamente 
pela não implicação do nível regional na 
definição e na execução da Estratégia;

Or. fr

Alteração 36
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pelas 
repercussões da crise financeira e pela 
deficitária concretização do mercado 
interno, pela insuficiente disciplina 
orçamental e também pela escassez de 
condições de enquadramento 
macroeconómico de alguns 
Estados-Membros,

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pela 
escassez de condições de enquadramento 
macroeconómico de alguns 
Estados-Membros,

Or. es

Alteração 37
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pelas 
repercussões da crise financeira e pela 
deficitária concretização do mercado 
interno, pela insuficiente disciplina 
orçamental e também pela escassez de 
condições de enquadramento 
macroeconómico de alguns 
Estados-Membros,

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pela falta 
de governação a vários níveis e de 
apropriação desta estratégia pelos níveis 
regional e local, pelas repercussões da 
crise financeira e pela deficitária 
concretização do mercado interno, pela 
insuficiente disciplina orçamental e 
também pela escassez de condições de 
enquadramento macroeconómico de alguns 
Estados-Membros; que a política de 
coesão não é um mero instrumento de 
execução da Estratégia Europa 2020, mas 
antes um objectivo permanente do 
Tratado UE,;

Or. en
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Alteração 38
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pelas 
repercussões da crise financeira e pela 
deficitária concretização do mercado 
interno, pela insuficiente disciplina 
orçamental e também pela escassez de 
condições de enquadramento 
macroeconómico de alguns 
Estados-Membros,

D. Considerando que o fracasso parcial da 
Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de 
coesão, sendo antes provocado pelas 
repercussões da crise financeira e pela 
deficitária concretização do mercado 
interno, pela desadequação do 
enquadramento para a cooperação entre 
os Estados-Membros e também pela 
escassez de condições de enquadramento 
macroeconómico de alguns 
Estados-Membros,

Or. en

Alteração 39
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as taxas de erro e o 
uso indevido das ajudas diminuíram 
nitidamente nos últimos períodos, embora 
lamentando que a política estrutural seja 
uma área com uma elevada taxa de 
incidência e que alguns Estados-Membros 
continuem a não possuir mecanismos 
eficazes contra o uso indevido das ajudas,
nem mecanismos de recuperação de verbas 
pagas indevidamente,

E. Considerando que as taxas de erro
diminuíram nitidamente nos últimos 
períodos, embora os erros não tenham 
sido completamente eliminados devido ao 
facto de alguns Estados-Membros 
continuarem a não possuir mecanismos 
eficazes para os corrigir, nem mecanismos 
de recuperação de verbas pagas 
indevidamente,

Or. es
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Alteração 40
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as taxas de erro e o 
uso indevido das ajudas diminuíram 
nitidamente nos últimos períodos, embora 
lamentando que a política estrutural seja 
uma área com uma elevada taxa de 
incidência e que alguns Estados-Membros 
continuem a não possuir mecanismos 
eficazes contra o uso indevido das ajudas, 
nem mecanismos de recuperação de verbas 
pagas indevidamente,

E. Considerando que as taxas de erro e o 
uso indevido das ajudas diminuíram 
nitidamente nos últimos períodos, embora 
lamentando que a política estrutural seja 
uma área com uma elevada taxa de 
incidência e que alguns Estados-Membros 
continuem a não possuir mecanismos 
eficazes contra o uso indevido das ajudas, 
nem mecanismos de recuperação de verbas 
pagas indevidamente; considera que 
importa notar que uma parte significativa 
dos erros cometidos na política de coesão 
pode ser atribuída a requisitos legislativos 
alheios à política de coesão, em matéria, 
nomeadamente, de contratos públicos, 
ambiente e auxílios estatais,

Or. en

Alteração 41
Franz Obermayr

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as taxas de erro e o 
uso indevido das ajudas diminuíram 
nitidamente nos últimos períodos, embora 
lamentando que a política estrutural seja 
uma área com uma elevada taxa de 
incidência e que alguns Estados-Membros 
continuem a não possuir mecanismos 
eficazes contra o uso indevido das ajudas, 
nem mecanismos de recuperação de verbas 

E. Considerando que as taxas de erro e o 
uso indevido das ajudas diminuíram 
nitidamente nos últimos períodos, embora 
lamentando que a política estrutural seja 
uma área com uma elevada taxa de 
incidência e que alguns Estados-Membros 
continuem a não possuir mecanismos 
eficazes contra o uso indevido das ajudas, 
nem mecanismos de recuperação de verbas 
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pagas indevidamente, pagas indevidamente, e considerando que 
as irregularidades podem não ser 
notificadas, por negligência ou 
intencionalmente,

Or. de

Alteração 42
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as taxas de erro e o 
uso indevido das ajudas diminuíram 
nitidamente nos últimos períodos, embora 
lamentando que a política estrutural seja 
uma área com uma elevada taxa de 
incidência e que alguns Estados-Membros 
continuem a não possuir mecanismos 
eficazes contra o uso indevido das ajudas, 
nem mecanismos de recuperação de verbas 
pagas indevidamente,

E. Considerando que as taxas de erro e o 
uso indevido das ajudas diminuíram 
nitidamente nos últimos períodos, embora 
lamentando que a política de coesão seja 
uma área com uma elevada taxa de 
incidência e que alguns Estados-Membros 
continuem a não possuir mecanismos 
eficazes contra o uso indevido das ajudas, 
nem mecanismos de recuperação de verbas 
pagas indevidamente,

Or. en

Alteração 43
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o sistema de 
objectivos existente na política estrutural e 
de coesão (convergência, competitividade e 
emprego, cooperação transfronteiriça) 
provou largamente a sua eficácia com o 
sistema de governação a vários níveis e 
com a segurança de planeamento que 
advém de uma dotação financeira fiável e 

F. Considerando que o sistema de 
objectivos existente na política estrutural e 
de coesão (convergência, competitividade e 
emprego, cooperação transfronteiriça) 
provou globalmente a sua eficácia com o 
sistema de governação a vários níveis e 
com a segurança de planeamento que 
advém de uma dotação financeira fiável e 
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um período de programação aceite (7 
anos), sendo, no entanto, de referir os 
consideráveis atrasos no estabelecimento 
do programa, causados pela excessiva 
demora das negociações ao nível financeiro 
e legislativo,

um período de programação aceite (7 
anos), sendo, no entanto, de referir os 
consideráveis atrasos no estabelecimento 
do programa, causados pela excessiva 
demora das negociações ao nível financeiro 
e legislativo e a uma alteração importante 
das regras aplicáveis à política de coesão,

Or. fr

Alteração 44
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o sistema de 
objectivos existente na política estrutural e 
de coesão (convergência, competitividade e 
emprego, cooperação transfronteiriça) 
provou largamente a sua eficácia com o 
sistema de governação a vários níveis e 
com a segurança de planeamento que 
advém de uma dotação financeira fiável e 
um período de programação aceite (7 
anos), sendo, no entanto, de referir os 
consideráveis atrasos no estabelecimento 
do programa, causados pela excessiva 
demora das negociações ao nível financeiro 
e legislativo,

F. Considerando que o sistema de 
objectivos existente na política estrutural e 
de coesão (convergência, competitividade e 
emprego, cooperação transfronteiriça) 
provou largamente a sua eficácia com o 
sistema de governação a vários níveis e 
com a segurança de planeamento que 
advém de uma dotação financeira fiável e 
um período de programação aceite (7 
anos), sendo, no entanto, de referir os 
consideráveis atrasos no estabelecimento 
do programa, causados pela excessiva 
demora das negociações ao nível financeiro 
e legislativo do processo decisório da UE,

Or. es

Alteração 45
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

Considerando que o sistema de objectivos Considerando que o sistema de objectivos 
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existente na política estrutural e de coesão 
(convergência, competitividade e emprego, 
cooperação transfronteiriça) provou 
largamente a sua eficácia com o sistema de 
governação a vários níveis e com a 
segurança de planeamento que advém de 
uma dotação financeira fiável e um período 
de programação aceite (7 anos), sendo, no 
entanto, de referir os consideráveis atrasos 
no estabelecimento do programa, causados 
pela excessiva demora das negociações ao 
nível financeiro e legislativo,

existente na política estrutural e de coesão 
(convergência, competitividade e emprego, 
cooperação transfronteiriça) provou 
largamente a sua eficácia com o sistema de 
governação a vários níveis, com objectivos 
horizontais e com a segurança de 
planeamento que advém de uma dotação 
financeira fiável e um período de 
programação aceite (7 anos), sendo, no 
entanto, de referir os consideráveis atrasos 
no estabelecimento do programa, causados 
pela excessiva demora das negociações ao 
nível financeiro e legislativo,

Or. en

Alteração 46
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o sistema de 
objectivos existente na política estrutural e 
de coesão (convergência, competitividade e 
emprego, cooperação transfronteiriça) 
provou largamente a sua eficácia com o 
sistema de governação a vários níveis e 
com a segurança de planeamento que 
advém de uma dotação financeira fiável e 
um período de programação aceite (7 
anos), sendo, no entanto, de referir os 
consideráveis atrasos no estabelecimento 
do programa, causados pela excessiva 
demora das negociações ao nível financeiro 
e legislativo,

F. Considerando que o sistema de 
objectivos existente na política de coesão 
(convergência, competitividade e emprego, 
cooperação transfronteiriça) provou 
largamente a sua eficácia com o sistema de 
governação a vários níveis e com a 
segurança de planeamento que advém de 
uma dotação financeira fiável e um período 
de programação aceite (7 anos), sendo, no 
entanto, de referir os consideráveis atrasos 
no estabelecimento do programa, causados 
pela excessiva demora das negociações ao 
nível financeiro e legislativo,

Or. en

Alteração 47
Patrice Tirolien
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Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o sistema de 
objectivos existente na política estrutural e 
de coesão (convergência, competitividade e 
emprego, cooperação transfronteiriça) 
provou largamente a sua eficácia com o 
sistema de governação a vários níveis e 
com a segurança de planeamento que 
advém de uma dotação financeira fiável e 
um período de programação aceite (7 
anos), sendo, no entanto, de referir os 
consideráveis atrasos no estabelecimento 
do programa, causados pela excessiva 
demora das negociações ao nível financeiro 
e legislativo,

F. Considerando que o sistema de 
objectivos existente na política estrutural e 
de coesão (convergência, competitividade e 
emprego, cooperação territorial) provou 
largamente a sua eficácia com o sistema de 
governação a vários níveis e com a 
segurança de planeamento que advém de 
uma dotação financeira fiável e um período 
de programação aceite (7 anos), sendo, no 
entanto, de referir os consideráveis atrasos 
no estabelecimento do programa, causados 
pela excessiva demora das negociações ao 
nível financeiro e legislativo,

Or. fr

Alteração 48
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando, todavia, que existe 
um efeito de limiar importante entre 
regiões com um nível de desenvolvimento 
comparável, mas que beneficiam de uma 
intensidade de ajuda muito diferente –
recebendo as regiões em crescimento e 
que superam o limiar de 75% do PIB 
médio por habitante da União mais apoio 
financeiro do que as regiões estagnadas 
acima deste limiar, situação que constitui 
um verdadeiro problema de equidade 
entre as regiões da União,

Or. fr
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Alteração 49
Joachim Zeller

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que a circulação 
completamente livre de bens, serviços e 
trabalhadores é a mais eficaz política 
regional e contribui, por si só, para 
atenuar as disparidades de 
desenvolvimento entre as regiões,

Or. de

Alteração 50
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a existência de 
consideráveis desequilíbrios sociais e em 
matéria de economia regional, bem como 
de problemas estruturais específicos e de 
factores de desvantagem territoriais, 
continua a exigir uma política de coesão 
europeia global em todas as regiões da 
Europa, algo também considerado 
imperioso pelo Tratado de Lisboa,

H. Considerando que a existência de 
desequilíbrios sociais e em matéria de 
economia regional e de factores de 
desvantagem territoriais de determinadas 
regiões (nomeadamente as 
ultraperiféricas), bem como de problemas 
estruturais específicos ou a adaptação a 
novos desafios, continua a exigir uma 
política de coesão europeia global em todas 
as regiões da Europa, algo também 
considerado imperioso pelo Tratado de 
Lisboa,

Or. fr

Alteração 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a existência de 
consideráveis desequilíbrios sociais e em 
matéria de economia regional, bem como 
de problemas estruturais específicos e de 
factores de desvantagem territoriais,
continua a exigir uma política de coesão 
europeia global em todas as regiões da 
Europa, algo também considerado 
imperioso pelo Tratado de Lisboa,

H. Considerando que a existência de 
consideráveis desequilíbrios sociais e em 
matéria de economia regional, bem como 
de problemas estruturais específicos e de 
factores de desvantagem territoriais e 
desafios que as regiões europeias 
enfrentam e que estão ligados à política 
de coesão (globalização, demografia, 
alterações climáticas, energia, inclusão 
social e pobreza), e continua a exigir uma 
política de coesão europeia global em todas 
as regiões da Europa, algo também 
considerado imperioso pelo Tratado de 
Lisboa,

Or. en

Alteração 52
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a existência de 
consideráveis desequilíbrios sociais e em 
matéria de economia regional, bem como 
de problemas estruturais específicos e de 
factores de desvantagem territoriais, 
continua a exigir uma política de coesão 
europeia global em todas as regiões da 
Europa, algo também considerado 
imperioso pelo Tratado de Lisboa,

H. Considerando que a existência de 
consideráveis desequilíbrios sociais e em 
matéria de economia regional, bem como 
de problemas estruturais específicos e de 
factores de desvantagem territoriais em 
todas as regiões, continua a exigir uma 
política de coesão europeia global em todas 
as regiões da Europa, algo também 
considerado imperioso pelo Tratado de 
Lisboa; que, a este propósito, importa 
sublinhar que o contributo da política de 
coesão para a execução da Estratégia 
Europa 2020 deve reflectir os objectivos 
enunciados no artigo 174.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
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Europeia e o objectivo transversal de 
coesão económica, social e territorial 
consagrado no artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia pelo Tratado de Lisboa;

Or. en

Alteração 53
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a existência de 
consideráveis desequilíbrios sociais e em 
matéria de economia regional, bem como 
de problemas estruturais específicos e de 
factores de desvantagem territoriais, 
continua a exigir uma política de coesão 
europeia global em todas as regiões da 
Europa, algo também considerado 
imperioso pelo Tratado de Lisboa,

H. Considerando que a existência de 
consideráveis desequilíbrios sociais e em 
matéria de economia regional, bem como 
de problemas estruturais específicos e de 
factores de desvantagem territoriais, 
continua a exigir uma política de coesão 
europeia global e bem fundamentada em 
todas as regiões da Europa, algo também 
considerado imperioso pelo Tratado de 
Lisboa,

Or. en

Alteração 54
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que os valores e 
princípios da União Europeia 
consagrados no Tratado de Lisboa 
(incluindo democracia, direitos humanos, 
solidariedade, igualdade entre homens e 
mulheres e justiça social) devem 
enquadrar a política de coesão e reflectir-
se na programação e na avaliação,
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Or. en

Alteração 55
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que a dimensão 
externa da política de coesão permanece 
subexplorada, nomeadamente no que 
respeita às regiões periféricas e 
ultraperiféricas; que a muito limitada 
capacidade orçamental de certos países 
terceiros pode limitar a sua capacidade de 
co-financiamento em alguns projectos,

Or. fr

Alteração 56
Sophie Auconie

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que, dada a sua 
importância estratégica para o futuro, a 
política de coesão não se deve 
transformar numa variável de 
ajustamento das futuras negociações 
orçamentais,

Or. fr

Alteração 57
Sophie Auconie
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Proposta de resolução
Considerando H-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-B. Considerando que as cidades são um 
local de criação de riqueza, mas também 
de concentração das mais agudas 
dificuldades económicas e sociais,

Or. fr

Alteração 58
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a promoção e o 
desenvolvimento sustentáveis das regiões 
de convergência têm um efeito positivo 
sobre a procura no mercado de bens e 
serviços, envolvendo, consequentemente, 
comprovados efeitos positivos também 
para os Estados-Membros mais ricos,

G. Considerando que a promoção e o 
desenvolvimento sustentáveis das regiões 
de convergência têm um efeito positivo 
sobre a economia europeia no seu 
conjunto, envolvendo, consequentemente, 
comprovados efeitos positivos também 
para os Estados-Membros mais ricos,

Or. fr

Alteração 59
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, uma região 
desfavorecida obtenha uma valorização 

1. Insiste no indiscutível valor 
acrescentado europeu dos programas no 
âmbito da política de coesão; considera tal 
valor acrescentado como existente quando, 
através da acção da União, se obtêm 
evidentes vantagens suplementares em 
relação às obtidas com medidas adoptadas 
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duradoura e quantificável em termos de 
económicos, infra-estruturais, sociais e/ou 
ecológicos, não podendo tal melhoria 
ocorrer sem o impulso europeu;

por cada Estado-Membro separadamente, 
contribuindo mais eficazmente para a 
consecução dos objectivos políticos 
acordados e reduzindo as despesas 
nacionais; assinala que, para 
proporcionar um maior valor 
acrescentado europeu, os recursos devem 
concentrar-se onde possam gerar 
benefícios mais elevados e que os 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade constituem critérios 
essenciais para o determinar;

Or. es

Alteração 60
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, uma região desfavorecida 
obtenha uma valorização duradoura e 
quantificável em termos de económicos, 
infra-estruturais, sociais e/ou ecológicos, 
não podendo tal melhoria ocorrer sem o 
impulso europeu;

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, todas as regiões 
europeias  obtenham uma valorização 
duradoura em termos de económicos, infra-
estruturais, sociais e/ou ecológicos, não 
podendo tal melhoria ocorrer com o 
impulso europeu;

Or. fr

Alteração 61
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, uma região desfavorecida 
obtenha uma valorização duradoura e 
quantificável em termos de económicos, 
infra-estruturais, sociais e/ou ecológicos, 
não podendo tal melhoria ocorrer sem o 
impulso europeu;

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, uma região desfavorecida 
obtenha uma valorização sustentáveis em 
termos de económicos, infra-estruturais, 
sociais e/ou ecológicos, não podendo tal 
melhoria ocorrer sem o impulso europeu;

Or. en

Alteração 62
Salvatore Caronna

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, uma região 
desfavorecida obtenha uma valorização 
duradoura e quantificável em termos 
económicos, infra-estruturais, sociais e/ou 
ecológicos, não podendo tal melhoria
ocorrer sem o impulso europeu;

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, se obtém uma valorização 
duradoura e quantificável, assim como 
desenvolvimento em termos económicos, 
infra-estruturais, sociais e/ou ecológicos, 
não podendo tal desenvolvimento ocorrer 
sem o impulso europeu;

Or. it

Alteração 63
Andrey Kovatchev

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, uma região 
desfavorecida obtenha uma valorização 
duradoura e quantificável em termos 
económicos, infra-estruturais, sociais e/ou 
ecológicos, não podendo tal melhoria 
ocorrer sem o impulso europeu;

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, regiões menos 
desenvolvidas obtenham uma valorização 
duradoura e quantificável em termos 
económicos, infra-estruturais, sociais e/ou 
ecológicos, não podendo tal melhoria 
ocorrer sem o impulso europeu;

Or. bg

Alteração 64
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, uma região desfavorecida 
obtenha uma valorização duradoura e 
quantificável em termos de económicos, 
infra-estruturais, sociais e/ou ecológicos, 
não podendo tal melhoria ocorrer sem o 
impulso europeu;

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, uma região obtenha uma 
valorização duradoura e quantificável em 
termos de económicos, territoriais, infra-
estruturais, sociais e/ou ecológicos, não 
podendo tal melhoria ocorrer sem o 
impulso europeu;

Or. fr

Alteração 65
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Salienta que a política de coesão 
contém um valor acrescentado europeu 
incontestável, na medida em que, ao 
fomentar o crescimento sustentado e 
demonstrar a solidariedade europeia 
tendo em vista a redução das disparidades 
entre os níveis de desenvolvimento das 
regiões europeias, constitui um 
mecanismo bem sucedido de crescimento 
e de criação de emprego e constitui, desde 
há várias décadas, uma das políticas da 
União mais importantes, mais visíveis e 
mais bem sucedidas; assinala, todavia, 
que uma política de coesão moderna deve 
traduzir-se numa série de reformas, que 
visem, nomeadamente, a simplificação da 
sua execução, e favorecer sinergias com 
outras políticas e instrumentos no 
terreno;

Or. en

Alteração 66
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Considera que a política de coesão 
deve promover a convergência económica, 
social e territorial da UE, essencial ao 
futuro da integração europeia, conferindo 
às suas regiões igualdade de 
oportunidades, através da mitigação dos 
seus principais handicaps e promovendo 
o seu potencial de desenvolvimento, única 
forma de diminuir os desequilíbrios 
estruturais e as assimetrias competitivas 
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no seio da União;

Or. pt

Alteração 67
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política estrutural e de coesão evidenciem 
mais fortemente o valor acrescentado 
europeu; considera tal valor acrescentado 
como existente quando, graças aos 
projectos da UE, uma região desfavorecida 
obtenha uma valorização duradoura e 
quantificável em termos de económicos, 
infra-estruturais, sociais e/ou ecológicos, 
não podendo tal melhoria ocorrer sem o 
impulso europeu;

1. Solicita que os programas no âmbito da 
política de coesão evidenciem mais 
fortemente o valor acrescentado europeu; 
considera tal valor acrescentado como 
existente quando, graças aos projectos da 
UE, uma região desfavorecida obtenha 
uma valorização duradoura e quantificável 
em termos de económicos, infra-
estruturais, sociais e/ou ecológicos, não 
podendo tal melhoria ocorrer sem o 
impulso europeu;

Or. en

Alteração 68
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir 
objectivos à escala europeia em termos de 
crescimento económico, desempenho da 
investigação, protecção ambiental, 
poupança de recursos, evolução 
demográfica, abastecimento sustentável 
de energia, coesão social ou 
desenvolvimento transfronteiriço, não 

2. Considera que as subvenções 
concedidas pela União no âmbito da 
política de coesão têm valor acrescentado 
europeu na medida em que mobilizam 
investimentos públicos e privados para as 
prioridades e objectivos europeus, 
produzindo resultados à escala europeia 
que seriam inalcançáveis com projectos 
promovidos unicamente ao nível nacional, 
regional ou local;
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podendo estes ser alcançados sem o 
impulso europeu;

Or. es

Alteração 69
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir
objectivos à escala europeia em termos de 
crescimento económico, desempenho da 
investigação, protecção ambiental, 
poupança de recursos, evolução 
demográfica, abastecimento sustentável de 
energia, coesão social ou desenvolvimento 
transfronteiriço, não podendo estes ser 
alcançados sem o impulso europeu;

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir 
objectivos à escala europeia em termos de 
coesão social, redução da pobreza e do 
desemprego, manutenção de serviços 
públicos de qualidade, protecção 
ambiental, desempenho da investigação, 
crescimento económico, poupança de 
recursos, abastecimento sustentável de 
energia ou desenvolvimento 
transfronteiriço, o que deve ser perseguido 
com ambição pela União Europeia;

Or. fr

Alteração 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir 
objectivos à escala europeia em termos de
crescimento económico, desempenho da 
investigação, protecção ambiental
poupança de recursos, evolução 

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir 
objectivos à escala europeia em termos de
integração europeia, crescimento 
económico, desempenho da investigação, 
protecção ambiental, cultura, poupança de 
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demográfica, abastecimento sustentável de 
energia, coesão social ou desenvolvimento 
transfronteiriço, não podendo estes ser 
alcançados sem o impulso europeu;

recursos, evolução demográfica, 
abastecimento sustentável de energia, 
coesão social ou desenvolvimento 
transfronteiriço, não podendo estes ser 
alcançados sem o impulso europeu;

Or. en

Alteração 71
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir 
objectivos à escala europeia em termos de 
crescimento económico, desempenho da 
investigação, protecção ambiental, 
poupança de recursos, evolução 
demográfica, abastecimento sustentável de 
energia, coesão social ou desenvolvimento 
transfronteiriço, não podendo estes ser 
alcançados sem o impulso europeu;

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir 
objectivos à escala europeia em termos de 
crescimento económico, desempenho da 
investigação, protecção ambiental e 
climática, poupança de recursos, evolução 
demográfica, abastecimento sustentável de 
energia, coesão social ou desenvolvimento 
transfronteiriço, não podendo estes ser 
alcançados sem o impulso europeu;

Or. en

Alteração 72
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir 
objectivos à escala europeia em termos de 
crescimento económico, desempenho da 
investigação, protecção ambiental, 

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
aos níveis nacional, regional e local 
contribuem para atingir objectivos à escala 
europeia em termos de crescimento 
económico, desempenho da investigação, 
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poupança de recursos, evolução 
demográfica, abastecimento sustentável de 
energia, coesão social ou desenvolvimento 
transfronteiriço, não podendo estes ser 
alcançados sem o impulso europeu;

protecção ambiental, poupança de recursos, 
evolução demográfica, abastecimento 
sustentável de energia, coesão social ou 
desenvolvimento transfronteiriço, não 
podendo estes ser alcançados sem o 
impulso europeu;

Or. cs

Alteração 73
Seán Kelly, Alain Cadec, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir 
objectivos à escala europeia em termos de 
crescimento económico, desempenho da 
investigação, protecção ambiental, 
poupança de recursos, evolução 
demográfica, abastecimento sustentável de 
energia, coesão social ou desenvolvimento 
transfronteiriço, não podendo estes ser 
alcançados sem o impulso europeu;

2. Considera haver valor acrescentado 
europeu quando os projectos promovidos 
ao nível regional contribuem para atingir 
objectivos à escala europeia em termos de 
crescimento económico, desempenho da 
investigação, protecção ambiental, 
poupança de recursos, desporto, evolução 
demográfica, abastecimento sustentável de 
energia, coesão social ou desenvolvimento 
transfronteiriço, não podendo estes ser 
alcançados sem o impulso europeu;

Or. en

Alteração 74
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Salienta, contudo, a necessidade 
urgente de assegurar a exactidão e a 
disponibilidade de dados relativos à 
participação regional em programas-
quadro e noutros programas da União de 
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financiamento da investigação e da 
inovação que permitam às autoridades 
locais e regionais aferir o seu 
desempenho a nível da União e identificar 
com precisão as deficiências estruturais 
em matéria de desempenho;

Or. en

Alteração 75
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria;

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si, pelo que a 
Comissão Europeia deve assegurar a 
aplicação sistemática do princípio da 
partilha de responsabilidade pelos 
programas e recursos financeiros (multi-
level-governance) e a participação das 
autoridades locais e regionais na 
preparação, aplicação, acompanhamento 
e avaliação; reconhece que princípios 
como a abordagem ascendente, a 
participação do público e a abordagem 
integrada contribuem para o êxito da 
aplicação da política de coesão; exorta a 
que o princípio da parceria seja tornado 
juridicamente vinculativo e reforçado, 
nomeadamente através de um 
financiamento adequado no âmbito da 
assistência técnica, do reforço da 
capacidade dos parceiros e de uma
simplificação; solicita orientações claras e 
controlos eficazes por parte da Comissão, 
a fim de assegurar o cumprimento 
integral dos requisitos vinculativos do 
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princípio da parceria, que envolvem 
necessariamente as autoridades locais e 
regionais e, de acordo com o Tratado, os 
parceiros sociais, os parceiros ambientais 
e os responsáveis pela integração da 
igualdade de género;

Or. en

Alteração 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como 
tal, um valor acrescentado em si; exorta a 
que prossiga o reforço deste princípio de 
parceria;

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através de um enfoque 
descentralizado e do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo um grande activo
da política de coesão; insta ao reforço do 
princípio de parceria com os agentes 
regionais e locais e a um maior empenho 
dos interlocutores económicos e sociais 
que integram a política de coesão;

Or. es

Alteração 77
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
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governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria;

governance) e da gestão partilhada como 
sendo uma grande vantagem da política de 
coesão e, como tal, um valor acrescentado 
em si; exorta a que este princípio da 
parceria seja tornado obrigatório; afirma 
que o princípio da parceria e, por 
conseguinte, a participação dos parceiros 
económicos e sociais e de outras partes 
interessadas regionais e locais em todas 
as fases do apoio do Fundo Estrutural 
contribuiu para promover a aceitação das 
medidas e para assegurar a sua adequada 
orientação; exorta a que este princípio da 
parceria seja tornado obrigatório;

Or. en

Alteração 78
Markus Pieper, László Surján, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria;

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; considera 
que estruturas e responsabilidades bem 
definidas no âmbito da governação a 
vários níveis constituem a materialização 
do princípio da subsidiariedade; exorta a 
que prossiga o reforço deste princípio de 
parceria e do sentimento de apropriação 
por parte dos actores implicados mediante 
a introdução de disposições 
pormenorizadas e vinculativas num Pacto 
Territorial a definir em cada Estado-
Membro e destinado a incentivar, 
nomeadamente, uma programação e uma 
execução mais orientadas para os 
resultados;
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Or. en

Alteração 79
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria;

3. Encara, no âmbito da coesão territorial,
a prossecução de objectivos europeus 
através do princípio da partilha de 
responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si e um 
reconhecimento da relevância das 
autoridades regionais no processo de 
elaboração e implementação da política 
de coesão; exorta a que prossiga o reforço 
deste princípio de parceria;

Or. pt

Alteração 80
Andrey Kovatchev

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria;

Não se aplica à versão portuguesa.
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Or. bg

Alteração 81
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria;

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria, bem como os debates políticos no 
seio do Conselho e do Parlamento, a fim 
de favorecer a transparência, a 
responsabilização de todos e a avaliação 
dos efeitos da política de coesão;

Or. fr

Alteração 82
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria;

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria; entende que as novas regras 
devem requerer que os Estados-Membros 
impliquem, de forma estruturada e 
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sistemática, os níveis local e regional na 
programação, tomada de decisões, 
execução, acompanhamento e avaliação;

Or. en

Alteração 83
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria;

3. Encara a prossecução de objectivos 
europeus através do princípio da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros (multi-level-
governance) como sendo uma grande 
vantagem da política de coesão e, como tal, 
um valor acrescentado em si; exorta a que 
prossiga o reforço deste princípio de 
parceria; entende que a nova 
regulamentação deve permitir que as 
autoridades locais e regionais participem 
nos processos de tomada de decisões, 
execução, acompanhamento e avaliação;

Or. en

Alteração 84
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Sublinha que a igualdade entre 
homens e mulheres constitui um princípio 
transversal a todos os fundos e 
investimentos estruturais, pelo que a sua 
observância é uma condição prévia de 
futuros financiamentos, que tem de ser 
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estabelecida na documentação dos 
programas;

Or. en

Alteração 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 
a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na atenuação das diferenças 
de desenvolvimento regional;

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros em 
consequência da crise económica e 
financeira, de modo que a política de 
coesão vai ter de continuar a concentrar-se 
na diminuição das diferenças de 
desenvolvimento regional no processo de 
convergência e desenvolvimento e chegar 
a todos os territórios da União, devendo 
ser aplicada com a flexibilidade 
necessária para permitir a sua adaptação 
à realidade socioeconómica de cada um;

Or. es

Alteração 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 
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a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na atenuação das diferenças 
de desenvolvimento regional;

a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na redução das diferenças de 
desenvolvimento regional e no 
desenvolvimento sustentável integrado;

Or. en

Alteração 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 
a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na atenuação das diferenças 
de desenvolvimento regional;

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 
a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na redução das disparidades 
e na concretização de um
desenvolvimento harmonioso para todas 
as regiões europeias;

Or. fr

Alteração 88
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 
a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na atenuação das diferenças 

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 
a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na atenuação das diferenças 
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de desenvolvimento regional; de desenvolvimento regional e na 
promoção do potencial de 
desenvolvimento das regiões europeias,
contribuindo desta forma para as metas 
da Estratégia Europa 2020, no âmbito dos 
objectivos de coesão económica, social e 
territorial;

Or. pt

Alteração 89
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 
a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na atenuação das diferenças 
de desenvolvimento regional;

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 
a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na atenuação das diferenças 
de desenvolvimento regional,
independentemente do Estado-Membro 
em que se situam;

Or. en

Alteração 90
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em alguns Estados-Membros, de modo que 

4. Salienta que, embora as disparidades 
regionais tenham tendencialmente 
diminuído, persistem, contudo, grandes 
desequilíbrios que inclusive aumentaram 
em e entre alguns Estados-Membros, de 
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a política de coesão vai ter de continuar a 
concentrar-se na atenuação das diferenças 
de desenvolvimento regional;

modo que a política de coesão vai ter de 
continuar a concentrar-se na atenuação das 
diferenças de desenvolvimento regional;

Or. en

Alteração 91
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

5. Reconhece as necessidades específicas 
decorrentes da situação geodemográfica 
de determinadas regiões; neste contexto, 
solicita que, dentro das prioridades 
estratégicas, seja prestada especial 
atenção às regiões insulares, 
montanhosas e com baixa densidade 
populacional; solicita ainda que seja 
estudada a manutenção ou criação de 
determinadas preferências em benefício 
das regiões ultraperiféricas e das regiões 
fronteiriças, terrestres e marítimas;

Or. es

Alteração 92
Maurice Ponga, Alain Cadec, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos demográficos e de 
limitações específicas; solicita, tal como 
no passado, que nos tipos de regiões 
considerados particularmente 
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(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas e 
nomeadamente as dotações adicionais 
específicas atribuídas às regiões 
ultraperiféricas no quadro do FEDER;

Or. fr

Alteração 93
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; observa, 
nomeadamente, que as regiões 
setentrionais de fraca densidade 
populacional são afectadas por 
desvantagens permanentes, como a 
escassez de população, longas distâncias e 
o clima setentrional; solicita, tal como no 
passado, que nos tipos de regiões 
considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

Or. fi

Alteração 94
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas, através 
de condições de investimento mais 
favoráveis nestas regiões, recorrendo a 
ajudas directas ou a isenções fiscais;

Or. el

Alteração 95
Czesław Adam Siekierski

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais, 
incluindo zonas rurais ultra-periféricas; 
solicita, tal como no passado, que nos tipos 
de regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas; nota, 
neste contexto, a oportunidade para o 
desenvolvimento económico de regiões 
particularmente desfavorecidas, através 
da adequada exploração do e apoio ao
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potencial endógeno das zonas rurais, 
incluindo o seu património ambiental e 
cultural, e do apoio a essa exploração;

Or. pl

Alteração 96
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais, com 
especial atenção para os seus handicaps
permanentes mas também para as suas 
potencialidades; solicita, tal como no 
passado, que nos tipos de regiões 
considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas, as 
preferências específicas nas ajudas;

Or. pt

Alteração 97
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Luís Paulo Alves, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc 
Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
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regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

regiões considerados particularmente 
desfavorecidos, referidos nos artigos 349.º 
e 174.º do Tratado de Lisboa (regiões ultra-
periféricas e regiões setentrionais 
escassamente povoadas e regiões insulares, 
montanhosas e fronteiriças) sejam 
mantidas as preferências específicas nas 
ajudas;

Or. fr

Alteração 98
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas, assim 
como financiamento especial a cargo do 
orçamento;

Or. fi

Alteração 99
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 5. Reconhece as necessidades específicas 
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de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas, desde 
que sejam eficazes e gerem valor 
acrescentado europeu;

Or. cs

Alteração 100
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita 
aos Estados-Membros, tal como no 
passado, que nos tipos de regiões 
considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(nomeadamente as regiões ultra-
periféricas, regiões setentrionais e regiões 
escassamente povoadas e regiões insulares, 
montanhosas e fronteiriças) sejam 
mantidas as preferências específicas nas 
ajudas;

Or. en

Alteração 101
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 5
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Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões setentrionais escassamente 
povoadas e regiões insulares, montanhosas 
e fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

Or. en

Alteração 102
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita, 
tal como no passado, que nos tipos de 
regiões considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

5. Reconhece as necessidades específicas 
de regiões particularmente desfavorecidas 
em termos geográficos e naturais; solicita 
aos Estados-Membros, tal como no 
passado, que nos tipos de regiões 
considerados particularmente 
desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa 
(regiões ultra-periféricas, regiões 
setentrionais escassamente povoadas e 
regiões insulares, montanhosas e 
fronteiriças) sejam mantidas as 
preferências específicas nas ajudas;

Or. en

Alteração 103
Elisabeth Schroedter
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Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Reconhece a condição especial das 
regiões ultraperiféricas, cuja situação 
social e económica estrutural é agravada 
pelo grande afastamento, pela 
insularidade, pela pequena superfície, 
pelo relevo e clima difíceis e pela sua 
dependência económica em relação a um 
pequeno número de produtos, conforme 
definidas no Tratado;

Or. en

Alteração 104
Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Salienta que os centros urbanos de 
maior dimensão enfrentam desafios 
específicos decorrentes da complexidade 
do seu tecido social, económico e 
ambiental;

Or. de

Alteração 105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-B. Reconhece as necessidades 
específicas de regiões particularmente 
desfavorecidas em termos de 
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desenvolvimento pela mudança 
demográfica; solicita, tal como no 
passado, que nesse tipo de regiões sejam 
mantidas as preferências específicas nas 
ajudas;

Or. en

Alteração 106
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido 
das potencialidades de desenvolvimento 
de todas as regiões para superar os 
desafios da Estratégia UE 2020;

Salienta que a política de coesão presta 
um contributo essencial para o 
desenvolvimento económico e social da 
União e, em consequência, apoia a sua 
competitividade na concorrência à escala 
global, ao fomentar o desenvolvimento de 
todas as regiões; lembra que, com o 
mesmo objectivo, deve ser incentivada 
uma melhor coordenação com as demais 
políticas da União; considera que a 
política de coesão deve incidir em todas as 
regiões;

Or. fr

Alteração 107
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido 
das potencialidades de desenvolvimento de 

6. Salienta que a União apenas pode 
superar os desafios da dupla crise – a 
crise económica e a crise climática – se a 
coesão económica, social e territorial for 
alcançada em todas as regiões da UE; 
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todas as regiões para superar os desafios 
da Estratégia UE 2020;

sublinha que a política de coesão tem de 
utilizar as potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões, pois 
apenas desse modo poderá contribuir de 
forma significativa para a consecução dos 
objectivos da Estratégia UE 2020;

Or. en

Alteração 108
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido 
das potencialidades de desenvolvimento 
de todas as regiões para superar os 
desafios da Estratégia UE 2020;

6. Salienta que a União apenas conseguirá 
ser competitiva na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão seja
suficientemente flexível para permitir que 
as regiões adaptem a execução da 
Estratégia UE 2020 em função das suas 
necessidades endógenas e, desse modo, 
consigam tirar partido das suas 
potencialidades de desenvolvimento;

Or. es

Alteração 109
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido das 
potencialidades de desenvolvimento de 
todas as regiões para superar os desafios da 

6. Salienta que a União apenas conseguirá 
ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão 
consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões para 
superar os desafios da Estratégia UE 2020; 
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Estratégia UE 2020; sustenta que a política de coesão não está 
subordinada à Estratégia Europa 2020, 
embora preste um importante contributo 
para a consecução dos objectivos da 
Estratégia Europa 2020; entende que uma 
política de coesão eficaz e autónoma é 
condição sine qua non para o êxito das 
acções comuns da União Europeia, na 
medida em que contribui para reduzir as 
disparidades, a nível regional e local, e 
permite a consolidação de objectivos 
estratégicos e de necessidades locais com 
potencialidades no terreno; salienta que a 
política de coesão, com o seu carácter 
horizontal, contribui para a consecução 
de todos os objectivos da estratégia 
Europa 2020;

Or. en

Alteração 110
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido das 
potencialidades de desenvolvimento de 
todas as regiões para superar os desafios da 
Estratégia UE 2020;

6. Salienta que a União apenas conseguirá 
ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão 
consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões para 
superar os desafios da Estratégia UE 2020; 
sublinha, a este propósito, que o 
direccionamento dos recursos do Fundo
Estrutural numa abordagem territorial 
alargada deve igualmente compensar as 
fragilidades estruturais das regiões mais 
fortes, bem como combater fragilidades 
potenciais;

Or. de
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Alteração 111
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido das 
potencialidades de desenvolvimento de 
todas as regiões para superar os desafios da 
Estratégia UE 2020;

6. Salienta que a União apenas conseguirá 
ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão 
consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões para 
superar os desafios da Estratégia UE 2020;
nestas circunstâncias, considera 
necessário que todos os tipos de 
infra-estruturas – de transportes, sociais, 
educacionais, de saúde e ambientais –
sejam desenvolvidos de forma análoga em 
todas as regiões dos Estados-Membros, 
proporcionando a política de coesão a 
oportunidade para esse tipo de 
desenvolvimento;

Or. ro

Alteração 112
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido das 
potencialidades de desenvolvimento de 
todas as regiões para superar os desafios da 
Estratégia UE 2020;

6. Salienta que a União apenas conseguirá 
ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão 
consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões para 
superar os desafios da Estratégia UE 2020; 
solicita, em consequência, que a política 
de coesão continue a servir todas as 
regiões da União;

Or. fr
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Alteração 113
Czesław Adam Siekierski

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido das 
potencialidades de desenvolvimento de 
todas as regiões para superar os desafios da 
Estratégia UE 2020;

6. Salienta que a União apenas conseguirá 
ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão 
consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões para 
superar os desafios da Estratégia UE 2020; 
neste contexto, considera que o potencial 
endógeno das zonas rurais oferece uma 
oportunidade de desenvolvimento que não 
se limita aos aglomerados urbanos e às 
grandes cidades;

Or. pl

Alteração 114
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido das 
potencialidades de desenvolvimento de 
todas as regiões para superar os desafios da 
Estratégia UE 2020;

6. Salienta que a União apenas conseguirá 
ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão 
consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões para 
superar os desafios da Estratégia UE 2020;
considera que deve ser estabelecido um 
sistema de acompanhamento eficaz para 
coordenar a Estratégia Europa 2020 e a 
política de coesão;

Or. fi
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Alteração 115
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido das 
potencialidades de desenvolvimento de 
todas as regiões para superar os desafios da
Estratégia UE 2020;

6. Salienta que a União apenas conseguirá 
ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão 
consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões para 
superar os estrangulamentos identificados 
pela Estratégia UE 2020;

Or. en

Alteração 116
Peter Simon

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 
conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido das 
potencialidades de desenvolvimento de 
todas as regiões para superar os desafios da 
Estratégia UE 2020;

6. Salienta que a União apenas conseguirá 
ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão 
consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões e 
cidades para superar os desafios da 
Estratégia UE 2020;

Or. en

Alteração 117
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a Comunidade apenas 6. Salienta que a União apenas conseguirá 
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conseguirá ser bem sucedida na 
concorrência à escala global, desde que a 
política de coesão consiga tirar partido das 
potencialidades de desenvolvimento de 
todas as regiões para superar os desafios da 
Estratégia UE 2020;

ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão 
consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões e 
cidades para superar os desafios da 
Estratégia UE 2020;

Or. en

Alteração 118
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta, todavia, que a política de 
coesão não é um mero instrumento de 
execução da Estratégia Europa 2020;  
entende que o enfoque continuado nos 
princípios fundamentais da política de 
coesão terá o benefício de sustentar os 
resultados da Estratégia Europa 2020, 
mesmo depois de esta ter sido 
integralmente executada;

Or. en

Alteração 119
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 
objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial"; faz notar 
que este objectivo continua a ser 

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção a 
promoção de um desenvolvimento 
equilibrado em toda a União e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 
objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial"; faz notar 
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indissociável dos desafios da coesão 
económica e social; 

que este objectivo continua a ser 
indissociável dos desafios da coesão 
económica e social;

Or. es

Alteração 120
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 
objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial"; faz notar 
que este objectivo continua a ser 
indissociável dos desafios da coesão 
económica e social;

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 
objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial"; faz notar 
que este objectivo continua a ser 
indissociável dos desafios da coesão 
económica e social; sublinha ainda que a 
“coesão territorial” é relevante também a 
nível infra-regional, nomeadamente no 
interior dos espaços urbanos (bairros 
urbanos em dificuldade, fenómeno de 
expansão urbana descontrolada), mesmo 
em regiões consideradas ricas;

Or. fr

Alteração 121
Göran Färm

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 



AM\865029PT.doc 65/156 PE462.896v01-00

PT

objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial"; faz notar 
que este objectivo continua a ser 
indissociável dos desafios da coesão 
económica e social;

objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial" e salienta 
a vantagem de as decisões em matéria de 
fundos regionais e sociais serem tomadas 
por parcerias regionais; 

Or. sv

Alteração 122
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 
objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial"; faz notar 
que este objectivo continua a ser 
indissociável dos desafios da coesão 
económica e social;

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à "coesão
territorial" e sublinha que o Tratado de 
Lisboa adicionou aos objectivos da coesão 
económica e social o objectivo da "coesão 
territorial"; faz notar que este objectivo 
continua a ser indissociável dos desafios da 
coesão económica e social e reforça o 
valor acrescentado europeu da política de 
coesão;

Or. en

Alteração 123
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 
objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial"; faz notar 
que este objectivo continua a ser 

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e infra-
regional; sublinha que o Tratado de Lisboa 
adicionou aos objectivos da coesão 
económica e social o objectivo da "coesão 
territorial"; faz notar que este objectivo 
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indissociável dos desafios da coesão 
económica e social;

continua a ser indissociável dos desafios da 
coesão económica e social;

Or. fr

Alteração 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 
objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial"; faz notar 
que este objectivo continua a ser 
indissociável dos desafios da coesão 
económica e social;

7. Salienta que a política de coesão vai ter 
de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional e à "coesão territorial" e sublinha 
que o Tratado de Lisboa adicionou aos 
objectivos da coesão económica e social o 
objectivo da "coesão territorial"; faz notar 
que este objectivo continua a ser 
indissociável dos desafios da coesão 
económica e social;

Or. en

Alteração 125
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Sublinha a necessidade de uma 
abordagem mais territorializada e mais 
integrada a nível sub-regional e local 
para melhorar as sinergias e apoiar 
comunidades marginalizadas; solicita um 
enquadramento comum para as 
abordagens de desenvolvimento local que 
gere complementaridades entre os fundos 
existentes, permitindo que os grupos de 
acção local obtenham fundos de múltiplas 
fontes com uma perspectiva territorial e 
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utilizem melhor as subvenções globais;

Or. en

Alteração 126
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; 

8. 8. Considera que as estratégias 
macrorregionais podem constituir um 
instrumento eficaz para fomentar a 
cooperação entre os membros que 
integrem a macrorregião, nos âmbitos 
funcionais que definam, e podem 
melhorar a cooperação entre os diferentes 
níveis de governação, aplicando 
igualmente os objectivos políticos da 
União em consonância com a Estratégia 
Europa 2020; vê a oportunidade de, 
através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

Or. es

Alteração 127
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 

8. Insta a Comissão a utilizar as 
estratégias macrorregionais como um 
instrumento básico para a cooperação 
supra-regional, na protecção do ambiente; 
vê a oportunidade de, através de uma 
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naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

melhor coordenação das possibilidades de 
financiamento existentes, os Fundos 
Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

Or. pl

Alteração 128
Juozas Imbrasas

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superar conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

8. Insta os Estados-Membros a prestarem 
maior atenção à execução de estratégias 
macrorregionais susceptíveis de permitir 
desenvolver melhor as potencialidades 
supra-regionais e superar os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente, específicos a cada 
região; vê a oportunidade de, através de 
uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes 
e de um reforço da programação a longo 
prazo a nível intergovernamental e 
inter-regional, os Fundos Estruturais da 
UE poderem ser aproveitados de uma 
forma mais orientada para os objectivos em 
vista;

Or. lt

Alteração 129
Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 8.
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Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos
comuns, permitindo deste modo um 
desenvolvimento mais sustentável 
eficiente e equilibrado; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

Or. en

Alteração 130
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; 

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente, desde que as 
autoridades regionais sejam incluídas na 
sua governação e lhes seja dado um 
conteúdo concreto, nomeadamente na 
gestão dos programas; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; considera que 
a abordagem macrorregional, que não 
requer fundos suplementares, poderá ser 
adoptada na perspectiva de um reforço da 
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relação entre a política de coesão e a 
política de vizinhança;

Or. fr

Alteração 131
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; nota ainda 
que os planos de desenvolvimento local 
poderão constituir o método mais eficaz 
para realizar os objectivos da política de 
coesão, mediante o desenvolvimento 
integrado de projectos a nível infra-
regional, com base numa metodologia 
ascendente;

Or. en

Alteração 132
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 8. Considera existirem grandes 
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oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; para estas 
estratégias, não devem, porém, ser criados 
novos instrumentos, recursos financeiros 
ou estruturas de execução;

Or. de

Alteração 133
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; considera, 
todavia, que o financiamento de 
objectivos macrorregionais não deve 
afectar o apoio financeiro prestado às 
regiões para projectos de desenvolvimento 
de menor escala;

Or. ro
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Alteração 134
László Surján, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente e na coesão 
económica, social e territorial; sublinha a 
necessidade de associar mais eficazmente 
os programas de cooperação territorial a 
estratégias territoriais assentes num 
compromisso partilhado assumido pelas 
partes interessadas das regiões; vê a 
oportunidade de, através de uma melhor 
coordenação das possibilidades de 
financiamento existentes, os Fundos 
Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

Or. en

Alteração 135
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais, desde que as autoridades 
regionais sejam incluídas na sua 
governação e lhes seja dado um conteúdo 
concreto, nomeadamente na gestão dos 
programas; poderem desenvolver melhor 
as potencialidades supra-regionais e 
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possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; 

superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; 

Or. fr

Alteração 136
Göran Färm

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; 

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; salienta que o 
empenhamento dos Estados-Membros é 
igualmente decisivo para o êxito da 
execução de estratégias macrorregionais;

Or. sv

Alteração 137
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Proposta de resolução
N.º 8.
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Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; 

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista, sem que tal 
implique um aumento da dotação de 
recursos destinados a estes domínios de 
cooperação inter-regional; 

Or. es

Alteração 138
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente e na utilização de 
recursos e de capacidades de 
desenvolvimento; vê a oportunidade de, 
através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; ;

Or. el
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Alteração 139
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; 

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais 
e superarem conjuntamente os obstáculos 
comuns como a protecção do ambiente; vê 
a oportunidade de, através de uma melhor 
coordenação das possibilidades de 
financiamento existentes, os Fundos 
Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista; 

Or. fr

Alteração 140
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 8.

Proposta de resolução Alteração

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macro-regionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supra-regionais
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;

8. Considera existirem grandes 
oportunidades para as estratégias 
macrorregionais poderem desenvolver 
melhor as potencialidades supranacionais
e superarem conjuntamente os obstáculos 
naturais e geográficos, por exemplo, na 
protecção do ambiente; vê a oportunidade 
de, através de uma melhor coordenação das 
possibilidades de financiamento existentes, 
os Fundos Estruturais da UE poderem ser 
aproveitados de uma forma mais orientada 
para os objectivos em vista;
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Or. en

Alteração 141
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Salienta, no entanto a necessidade de 
salvaguardar que as regiões não podem 
ser penalizadas no desenvolvimento das 
suas políticas de coesão, pelo 
incumprimento dos objectivos 
macroeconómicos e financeiros dos 
Estados-Membros, sobretudo porque estas 
políticas são essenciais para promover a 
redução das disparidades entre as Regiões 
da Europa, e estas penalizações, para 
quais muitas vezes nem contribuíram, só 
serviriam para as agravar;

Or. pt

Alteração 142
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades 
geográficas funcionais, como é o caso de 
regiões metropolitanas, bacias marítimas
ou bacias hidrográficas, constituam um 
benefício adicional; vê que, neste domínio, 
falta particularmente uma instância 
política (e também democrática) com 
suficiente responsabilidade pela execução 
dos programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 

9. Considera que Programas Operacionais 
próprios, elaborados com base em 
territórios funcionais (como regiões 
metropolitanas, bacias marítimas, maciços 
ou bacias hidrográficas), podem constituir 
um benefício adicional à intervenção da 
União, nomeadamente devido ao facto de 
contribuírem para a consecução do 
objectivo de coesão territorial; considera, 
todavia, que estes programas se deverão 
apoiar nas autoridades regionais 
competentes susceptíveis de assegurar a 
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naturais/geográficas à escala 
transnacional;

sua execução ou coordenação;

Or. fr

Alteração 143
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades 
geográficas funcionais, como é o caso de 
regiões metropolitanas, bacias marítimas 
ou bacias hidrográficas, constituam um 
benefício adicional; vê que, neste 
domínio, falta particularmente uma 
instância política (e também democrática) 
com suficiente responsabilidade pela 
execução dos programas; exorta a que 
haja uma coordenação mais estreita entre 
as estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

9. Exorta a que haja uma coordenação 
mais estreita entre as estratégias 
macrorregionais ou naturais/geográficas à 
escala transnacional;

Or. ro

Alteração 144
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades 
geográficas funcionais, como é o caso de 
regiões metropolitanas, bacias marítimas
ou bacias hidrográficas, constituam um 
benefício adicional; vê que, neste domínio, 

9. Sublinha que os Programas 
Operacionais próprios, incluindo 
programas operacionais plurirregionais, 
podem constituir um benefício adicional, 
ao responderem a desafios comuns aos 
territórios funcionais, como é o caso de 
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falta particularmente uma instância 
política (e também democrática) com 
suficiente responsabilidade pela execução 
dos programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

regiões metropolitanas, bacias marítimas, 
bacias hidrográficas ou zonas de 
montanha; vê que, de acordo com o 
princípio da parceria, a execução destes 
programas é objecto de uma 
responsabilidade partilhada que deve ser 
preservada; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

Or. fr

Alteração 145
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala 
transnacional;

9. Reconhece  que os Programas 
Operacionais próprios, destinados a 
unidades geográficas funcionais, como é o 
caso de áreas urbanas, regiões de 
parcerias urbano-rurais, bacias marítimas 
ou bacias hidrográficas, constituem um 
benefício adicional; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas entre os Estados-
Membros, regiões e municípios 
envolvidos;

Or. en

Alteração 146
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. 9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala 
transnacional;

9. 9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional, na medida em que correm o 
risco de se sobrepor a outros espaços de 
cooperação ou a estruturas já existentes;

Or. es

Alteração 147
Peter Simon

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional, se faltar uma instância política 
(e também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional
e solicita que estas entidades geográficas 
funcionais sejam tidas em devida conta 
nos programas operacionais nacionais, a 
fim de facilitar a utilização de 
financiamento da União para projectos de 
desenvolvimento inter-regional;
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Or. en

Alteração 148
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

9. Duvida que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de 
agrupamentos de autoridades, regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; devem constituir uma opção 
para uma instância política (e também 
democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; entende que esta deveria ser a 
opção preferencial para a execução nas 
regiões em que a execução à escala sub-
regional apresenta vantagens em relação 
aos programas nacionais e regionais; 
exorta também a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

Or. en

Alteração 149
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 

9. Está aberto a considerar que Programas 
Operacionais próprios, destinados a 
unidades geográficas funcionais, como é o 
caso de grupos de autoridades locais, 
regiões metropolitanas, bacias marítimas 



AM\865029PT.doc 81/156 PE462.896v01-00

PT

adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

ou bacias hidrográficas, constituam um 
benefício adicional; tal deve constituir 
uma opção em que parcerias criadas por
instâncias políticas (e também 
democráticas) tenham suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

Or. en

Alteração 150
Andrey Kovatchev

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

Or. bg

Alteração 151
Göran Färm

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

9. Tem sérias dúvidas de que Programas 
Operacionais próprios, destinados a 
unidades geográficas funcionais, como é o 
caso de regiões metropolitanas, bacias 
marítimas ou bacias hidrográficas, 
constituam um benefício adicional; vê que, 
neste domínio, falta particularmente uma 
instância política (e também democrática) 
com suficiente responsabilidade pela 
execução dos programas; considera que 
Programas Operacionais próprios são 
igualmente susceptíveis de gerar 
antagonismos no interior das regiões; 
entende que a ajuda a unidades 
geográficas funcionais deveria ser 
prestada no âmbito do programa regional 
que abrange a entidade em causa; exorta 
a que haja uma coordenação mais estreita 
entre as estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

Or. sv

Alteração 152
Manfred Weber, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
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naturais/geográficas à escala transnacional; naturais/geográficas à escala transnacional;
solicita o envolvimento dos grupos 
transfronteiriços na elaboração dos 
programas operacionais para os 
programas transfronteiriços, com base no 
regulamento AECT;

Or. de

Alteração 153
Jan Olbrycht, Joachim Zeller, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de bacias 
marítimas ou bacias hidrográficas, 
constituam um benefício adicional; vê que, 
neste domínio, falta particularmente uma 
instância política (e também democrática) 
com suficiente responsabilidade pela 
execução dos programas; exorta a que haja 
uma coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

Or. en

Alteração 154
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
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funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

funcionais, como é o caso de bacias 
marítimas ou bacias hidrográficas, 
constituam um benefício adicional; vê que, 
neste domínio, falta particularmente uma 
instância política (e também democrática) 
com suficiente responsabilidade pela 
execução dos programas; exorta a que haja 
uma coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

Or. it

Alteração 155
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de bacias 
marítimas ou bacias hidrográficas, 
constituam um benefício adicional; vê que, 
neste domínio, falta particularmente uma 
instância política (e também democrática) 
com suficiente responsabilidade pela 
execução dos programas; exorta a que haja 
uma coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

Or. cs

Alteração 156
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macro-regionais ou 
naturais/geográficas à escala transnacional;

9. Não crê que Programas Operacionais 
próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões 
metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício 
adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e 
também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos 
programas; exorta a que haja uma 
coordenação mais estreita entre as 
estratégias macrorregionais ou económico-
naturais/geográficas à escala transnacional;

Or. el

Alteração 157
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades no 
dinamismo económico das regiões; insta a 
que sejam apoiados conceitos e projectos-
piloto baseados em planos de 
desenvolvimento integrados e
nomeadamente os que permitem reforçar 
as sinergias e as relações entre cidade, 
periferia e campo;

Or. fr

Alteração 158
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Insta a que sejam apoiados conceitos e 
projectos-piloto que possam ser utilizados 
como modelos, baseados em planos de 
desenvolvimento local integrados, e a que 
seja promovido o desenvolvimento 
policêntrico e a valorização das relações 
entre as comunidades urbanas e rurais, 
no respeito da estratégia regional e tendo 
em conta as especificidades das zonas 
periurbanas; sublinha que os grupos de 
acção local transversais de autoridades 
públicas, sociedade civil e empresas 
privadas têm os conhecimentos e as 
potencialidades necessários para 
desenvolver uma estratégia integrada 
para os serviços, mercados e 
oportunidades de emprego locais, bem 
como soluções locais para a inclusão 
social, pelo que devem ser implicados;

Or. en

Alteração 159
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
como motores de desenvolvimento para 
que possam ser atingidos os objectivos 
económicos, ecológicos e sociais da UE 
2020, o que torna indispensável o seu 
envolvimento na concepção da futura 
política de coesão; apela ao 
fortalecimento de uma dimensão urbana 
da política de coesão desde o início, bem 
como a sua aplicação, e a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
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entre as comunidades urbanas e rurais;

Or. es

Alteração 160
László Surján

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas e rurais, que 
tragam vantagens tanto para as cidades e 
as vilas como para o meio rural 
circundante; considera o reforço da 
coesão entre as zonas urbanas e as zonas 
rurais particularmente importante para 
solucionar, com recurso aos instrumentos 
da União, os problemas de zonas 
povoadas por comunidades 
desfavorecidas;

Or. en

Alteração 161
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 

10. Sublinha o papel-chave das cidades e 
regiões para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
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apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados de base territorial e na 
valorização das relações entre as 
comunidades urbanas e rurais; sublinha 
que as maiores diferenças 
socioeconómicas são observadas com 
frequência nas cidades e que mesmo nas 
regiões ricas se encontram cidades com 
zonas carenciadas e bolsas de pobreza;

Or. en

Alteração 162
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; saúda a dinâmica 
gerada durante o anterior período de 
programação em torno dos programas 
urbanos integrados (PUI) e sublinha o 
interesse das experiências em curso; insta 
a que sejam apoiados conceitos e 
projectos-piloto baseados em planos de 
desenvolvimento integrados e na 
valorização das relações entre as 
comunidades urbanas e rurais;

Or. fr

Alteração 163
Juozas Imbrasas

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados; insta os Estados-Membros, 
atenta a influência dinâmica das cidades 
e vilas no desenvolvimento económico das 
regiões e no estímulo da economia das 
zonas rurais circundantes, a garantir os 
recursos necessários para executar os 
projectos urbanos e suburbanos 
necessários e a considerar a possibilidade 
de criarem uma acção especial da União; 
considera necessária uma maior 
valorização das relações entre as 
comunidades urbanas e rurais;

Or. lt

Alteração 164
Andrey Kovatchev

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas e rurais;
salienta que as vilas e as cidades podem 
prestar um contributo fundamental, 
enquanto centros e motores de 
crescimento, à região em que se inserem; 
destaca, simultaneamente, a necessidade 
de os aglomerados rurais participarem em 
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soluções integradas para as unidades 
geográficas funcionais em que se 
inserem, promovendo parcerias e redes;

Or. bg

Alteração 165
Peter Simon

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que seja 
prestado maior apoio às zonas urbanas 
nos programas de promoção da igualdade 
de géneros, a exemplo que do já acontece 
no actual período de programação; 
solicita que a igualdade de género seja 
obrigatoriamente respeitada; insta a que 
sejam apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas e rurais;

Or. en

Alteração 166
Czesław Adam Siekierski

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
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baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as cidades e as zonas rurais que lhes 
estão ligadas funcionalmente;

Or. pl

Alteração 167
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades e 
das zonas urbanas para que possam ser 
atingidos os objectivos económicos, 
ecológicos e sociais da UE 2020; insta a 
que sejam apoiados conceitos e projectos-
piloto baseados em planos de 
desenvolvimento integrados e na 
valorização das relações entre as 
comunidades urbanas e rurais, respeitando 
a estratégia regional;

Or. fr

Alteração 168
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas e rurais;
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salienta, porém, que tal não deve ser 
realizado à custa das zonas rurais;

Or. de

Alteração 169
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades -
inclusive das capitais e regiões - para que 
possam ser atingidos os objectivos 
económicos, ecológicos e sociais da UE 
2020; insta a que sejam apoiados conceitos 
e projectos-piloto baseados em planos de 
desenvolvimento integrados e na 
valorização das relações entre as 
comunidades urbanas e rurais;

Or. en

Alteração 170
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha o papel-chave das cidades 
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
integrados e na valorização das relações 
entre as comunidades urbanas;

10. Sublinha o papel-chave das cidades
para que possam ser atingidos os 
objectivos económicos, ecológicos e 
sociais da UE 2020; insta a que sejam 
apoiados conceitos e projectos-piloto 
baseados em planos de desenvolvimento 
local integrados de base territorial e na 
valorização das relações entre as 
comunidades urbanas;

Or. en
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Alteração 171
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Solicita à Comissão que continue a 
autorizar os Estados-Membros e as 
regiões a definir em zonas urbanas da 
forma que mais se lhes adeqúe;

Or. en

Alteração 172
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, 
bem como outras categorias de 
aglomerados populacionais ou espaços 
funcionais; considera igualmente 
problemática uma definição obrigatória das 
cidades e locais elegíveis nos Programas 
Operacionais, e solicita que, também neste 
domínio, sejam concedidos aos 
Estados-Membros e às regiões critérios de 
selecção competitivos;

11. Reconhece que a componente 
nacional do FSE apenas pode ser 
avaliada ex post; entende que poderia ser 
considerada a revisão desta abordagem 
para a futura programação; considera 
igualmente problemática uma definição 
obrigatória das cidades e locais elegíveis 
nos Programas Operacionais, e solicita que, 
também neste domínio, sejam concedidos 
aos Estados-Membros e às regiões critérios 
de selecção competitivos;

Or. en

Alteração 173
Markus Pieper, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 
populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
concedidos aos Estados-Membros e às 
regiões critérios de selecção competitivos;

11. Rejeita que compromissos 
quantitativos (quotas) obrigatórios 
especialmente para componentes nacionais 
de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento local e urbano, espaço 
rural, bem como outras categorias de 
aglomerados populacionais ou espaços 
funcionais assegurem uma maior massa 
crítica de intervenções; considera que a
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais é 
uma opção a que deve ser conferida 
prioridade sempre que este método 
assegurar vantagens e que a concentração 
da intensidade da ajuda tenha de ser 
negociada com base no princípio da 
partilha de responsabilidade pelos 
programas e recursos financeiros (multi-
level-governance); entende que, também 
neste domínio, incumbe aos Estados 
Membros e às regiões definir critérios de 
selecção competitivos;

Or. en

Alteração 174
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, 
bem como outras categorias de 
aglomerados populacionais ou espaços 
funcionais; considera igualmente
problemática uma definição obrigatória das 

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER); 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das zonas territoriais
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
concedidos aos Estados-Membros e às 
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cidades e locais elegíveis nos Programas 
Operacionais, e solicita que, também neste 
domínio, sejam concedidos aos 
Estados-Membros e às regiões critérios de 
selecção competitivos;

regiões critérios de selecção competitivos;

Or. cs

Alteração 175
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 
populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
concedidos aos Estados-Membros e às
regiões critérios de selecção competitivos;

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 
populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
geridos de forma mais concertada com as 
regiões critérios de selecção competitivos;

Or. fr

Alteração 176
Franz Obermayr

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 
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populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
concedidos aos Estados-Membros e às 
regiões critérios de selecção competitivos;

populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam
atribuídas aos Estados-Membros e às 
regiões mais responsabilidades na 
elaboração de critérios de selecção 
competitivos e baseados no desempenho;

Or. de

Alteração 177
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 
populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
concedidos aos Estados-Membros e às 
regiões critérios de selecção competitivos;

11. Questiona a utilidade dos 
compromissos quantitativos (quotas) 
especialmente para componentes nacionais 
de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 
populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das regiões e locais
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
concedidos aos Estados-Membros e às 
regiões critérios de selecção competitivos;

Or. es

Alteração 178
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 11
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Proposta de resolução Alteração

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 
populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
concedidos aos Estados-Membros e às 
regiões critérios de selecção competitivos;

11. Rejeita a proliferação de 
compromissos quantitativos (quotas) 
especialmente para componentes nacionais 
de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 
populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
concedidos aos Estados-Membros e às 
regiões critérios de selecção competitivos;

Or. fr

Alteração 179
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Rejeita compromissos quantitativos 
(quotas) especialmente para componentes 
nacionais de programas (FSE/FEDER), 
desenvolvimento urbano, espaço rural, bem 
como outras categorias de aglomerados 
populacionais ou espaços funcionais; 
considera igualmente problemática uma 
definição obrigatória das cidades e locais 
elegíveis nos Programas Operacionais, e 
solicita que, também neste domínio, sejam 
concedidos aos Estados-Membros e às 
regiões critérios de selecção competitivos;

11. Deve considerar compromissos 
quantitativos (quotas) especialmente para 
componentes nacionais de programas 
(FSE/FEDER), desenvolvimento urbano e 
local, espaço rural, bem como outras 
categorias de aglomerados populacionais 
ou espaços funcionais; considera
igualmente problemática uma definição 
obrigatória das cidades e locais elegíveis 
nos Programas Operacionais, e solicita que, 
também neste domínio, sejam concedidos 
aos Estados-Membros e às regiões critérios 
de selecção competitivos;

Or. en
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Alteração 180
Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a Comissão a obrigar os 
Estados-Membros a implicar os actores 
pertinentes das principais zonas urbanas, 
bem como as autoridades locais e 
regionais, em todas as fases de decisão da 
política de coesão (planeamento 
estratégico, estabelecimento e negociação 
dos acordos de parceria para o 
desenvolvimento e o investimento e dos 
programas operacionais);

Or. de

Alteração 181
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que na política estrutural e de 
coesão não pode haver situações de 
favorecimento unilateral de um 
determinado tipo de região; solicita que as 
parcerias de zonas rurais e regiões 
urbanas sejam mais fortemente encaradas 
nos seus contextos sociais e geográfico-
económicos;

Suprimido

Or. fr

Alteração 182
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que na política estrutural e de 
coesão não pode haver situações de 
favorecimento unilateral de um 
determinado tipo de região; solicita que as 
parcerias de zonas rurais e regiões 
urbanas sejam mais fortemente encaradas 
nos seus contextos sociais e geográfico-
económicos; 

12. Salienta que na política e de coesão não 
pode haver situações de favorecimento 
discricionário de um determinado tipo de 
região;

Or. es

Alteração 183
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que na política estrutural e de 
coesão não pode haver situações de 
favorecimento unilateral de um 
determinado tipo de região; solicita que as 
parcerias de zonas rurais e regiões urbanas 
sejam mais fortemente encaradas nos seus 
contextos sociais e geográfico-económicos; 

12. Solicita que as parcerias de zonas 
rurais e regiões urbanas sejam mais 
fortemente encaradas nos seus contextos 
sociais e geográfico-económicos; 

Or. fr

Alteração 184
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que na política estrutural e de 
coesão não pode haver situações de 

12. Salienta que na política estrutural e de 
coesão não pode haver situações de 
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favorecimento unilateral de um 
determinado tipo de região; solicita que as 
parcerias de zonas rurais e regiões urbanas 
sejam mais fortemente encaradas nos seus 
contextos sociais e geográfico-
económicos; ·

favorecimento unilateral de um 
determinado tipo de região; solicita que as 
parcerias de zonas rurais e regiões urbanas 
sejam mais fortemente encaradas nos seus 
contextos sociais, ambientais e geográfico-
económicos;

Or. el

Alteração 185
Czesław Adam Siekierski

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que na política estrutural e de 
coesão não pode haver situações de 
favorecimento unilateral de um 
determinado tipo de região; solicita que as 
parcerias de zonas rurais e regiões urbanas
sejam mais fortemente encaradas nos seus 
contextos sociais e geográfico-
económicos; ;

12. Salienta que, no contexto da política 
estrutural e de coesão, as parcerias de 
zonas rurais e regiões urbanas deveriam 
procurar, essencialmente, proporcionar às 
zonas rurais as mesmas condições de 
desenvolvimento e a mesma qualidade de 
vida no que respeita aos factores sociais e 
económicos;

Or. pl

Alteração 186
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que na política estrutural e de 
coesão não pode haver situações de 
favorecimento unilateral de um 
determinado tipo de região; solicita que as 
parcerias de zonas rurais e regiões urbanas 
sejam mais fortemente encaradas nos seus 
contextos sociais e geográfico-económicos;

12. Salienta que na política de coesão não 
pode haver situações de favorecimento 
unilateral de um determinado tipo de 
região; solicita que as parcerias de zonas 
rurais e regiões urbanas sejam mais 
fortemente encaradas nos seus contextos 
sociais e geográfico-económicos;
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Or. en

Alteração 187
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Considera que os problemas 
urbanos relacionados com a degradação 
das condições ambientais e de vida, com a 
exclusão social ou com a falta de atractivo 
económico merecem uma resposta 
específica e o envolvimento directo do 
nível de governação directamente 
implicado; sublinha que a abordagem 
ascendente deve ser igualmente adoptada 
para acções centradas em zonas 
carenciadas com o objectivo de reduzir as 
disparidades, lutar contra a pobreza e 
contra a discriminação no seio das 
comunidades e eliminar a segregação nos 
bairros desfavorecidos; recomenda que 
aos actores locais sejam conferidas 
maiores responsabilidades na preparação 
e na execução das medidas necessárias e, 
sobretudo, das acções nos domínios da 
eficiência energética na habitação e na 
construção e da mobilidade urbana 
sustentável;

Or. en

Alteração 188
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Recorda que existem regiões na 
Europa, como algumas regiões 
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ultraperiféricas, que devido ao seu 
afastamento possuem fronteiras 
marítimas que não se incluem no critério 
de distância de uma fronteira marítima 
para fins de cooperação transfronteiriça. 
Considera todavia que a integração e 
abertura dessas regiões a espaços 
geográficos fora da UE não é - nem pode 
ser - apenas aferida pelo seu grande 
afastamento geográfico. A riqueza dos 
laços históricos, linguísticos e culturais 
que as ligam a diversos territórios do 
mundo conferem-lhes uma situação 
privilegiada para o aprofundamento 
dessas relações em benefício da afirmação 
da UE no mundo. Devem por isso poder 
aceder aos programas de cooperação 
transfronteiriça;

Or. pt

Alteração 189
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia 
UE 2020 em termos de política 
educacional e de política social; entende, 
no entanto, que uma europeização 
alargada das diversas áreas está, logo à 
partida, condenada ao fracasso por razões 
financeiras; nesta perspectiva, solicita que 
prossiga o desenvolvimento de projectos-
piloto sob o signo do respeito pelas 
competências dos níveis nacionais e 
regionais; 

Suprimido

Or. el
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Alteração 190
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia 
UE 2020 em termos de política 
educacional e de política social; entende, 
no entanto, que uma europeização 
alargada das diversas áreas está, logo à 
partida, condenada ao fracasso por razões 
financeiras; nesta perspectiva, solicita que 
prossiga o desenvolvimento de projectos-
piloto sob o signo do respeito pelas 
competências dos níveis nacionais e 
regionais;

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural se deve aplicar mais 
intensamente às políticas educacional e 
social; sublinha que o papel 
desempenhado pelo FSE no contexto da 
melhoria da educação, da prestação de 
formação ao longo da vida e do 
aperfeiçoamento das competências dos 
trabalhadores deve ser reforçado; solicita 
à Comissão que considere todas as opções 
políticas possíveis para reforçar o 
contributo do FSE no contexto da futura 
arquitectura dos Fundos Estruturais, a 
fim de melhorar o modelo social da União 
Europeia; está persuadido de que a 
manutenção do FSE no regulamento de 
base que estabelece disposições gerais 
relativas aos Fundos apresenta vantagens 
consideráveis, mas com as suas regras 
próprias;

Or. en

Alteração 191
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
uma europeização alargada das diversas 

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social, incluindo a inclusão 
social e a acessibilidade de bens e 
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áreas está, logo à partida, condenada ao 
fracasso por razões financeiras; nesta 
perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais;

serviços; insta os Estados-Membros a 
utilizarem as potencialidades e as 
sinergias dos Fundos Estruturais para 
realizarem as reformas necessárias para 
realizar os objectivos da Estratégia 
Europa 2020;

Or. en

Alteração 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
uma europeização alargada das diversas 
áreas está, logo à partida, condenada ao 
fracasso por razões financeiras; nesta 
perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais;

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e
cultural e de política social, respeitando 
também a subsidiariedade; 

Or. en

Alteração 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia 
UE 2020 em termos de política 

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve procurar 
aplicar aos objectivos da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
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educacional e de política social; entende, 
no entanto, que uma europeização 
alargada das diversas áreas está, logo à 
partida, condenada ao fracasso por razões 
financeiras; nesta perspectiva, solicita que 
prossiga o desenvolvimento de projectos-
piloto sob o signo do respeito pelas 
competências dos níveis nacionais e 
regionais; 

de política social, sob o signo do respeito
pelas competências dos níveis nacionais e 
regionais; 

Or. es

Alteração 194
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

Sublinha que o financiamento estrutural e 
de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia 
UE 2020 em termos de política 
educacional e de política social; entende, 
no entanto, que uma europeização 
alargada das diversas áreas está, logo à 
partida, condenada ao fracasso por razões 
financeiras; nesta perspectiva, solicita que 
prossiga o desenvolvimento de projectos-
piloto sob o signo do respeito pelas 
competências dos níveis nacionais e 
regionais; 

Sublinha que os fundos estruturais devem 
responder aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos educacionais e sociais; 
solicita que os programas nacionais de 
reforma possam ter em devida conta estes 
factores, reformulando as diferentes 
medidas a aplicar, sob o signo do respeito 
pelas competências dos níveis nacionais e 
regionais;

Or. fr

Alteração 195
Salvatore Caronna

Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
uma europeização alargada das diversas 
áreas está, logo à partida, condenada ao 
fracasso por razões financeiras; nesta 
perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais;

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
a política de coesão deve conservar a sua 
autonomia e os seus objectivos próprios; 
nesta perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais;

Or. it

Alteração 196
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia 
UE 2020 em termos de política 
educacional e de política social; entende, 
no entanto, que uma europeização alargada 
das diversas áreas está, logo à partida, 
condenada ao fracasso por razões 
financeiras; nesta perspectiva, solicita que
prossiga o desenvolvimento de projectos-
piloto sob o signo do respeito pelas 
competências dos níveis nacionais e 
regionais;

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão deve igualmente ter 
em conta os desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
uma europeização alargada das diversas 
áreas está, logo à partida, condenada ao 
fracasso por razões financeiras; nesta 
perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais;

Or. en

Alteração 197
Franz Obermayr
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Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
uma europeização alargada das diversas 
áreas está, logo à partida, condenada ao 
fracasso por razões financeiras; nesta 
perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais;

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
uma europeização alargada das diversas 
áreas, para além de estar condenada ao 
fracasso por razões financeiras, seria 
contrária ao princípio da subsidiariedade 
e não teria suficiente legitimidade 
democrática; nesta perspectiva, solicita 
que prossiga o desenvolvimento de 
projectos-piloto sob o signo do respeito 
pelas competências dos níveis nacionais e 
regionais;

Or. de

Alteração 198
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
uma europeização alargada das diversas 
áreas está, logo à partida, condenada ao 
fracasso por razões financeiras; nesta 
perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais;

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
uma europeização alargada das diversas 
áreas está, logo à partida, condenada ao 
fracasso por razões financeiras; nesta 
perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais e uma ligação 
específica à política regional; neste 
contexto, solicita um maior envolvimento 
de entidades formadoras do meio 
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empresarial;

Or. de

Alteração 199
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
uma europeização alargada das diversas 
áreas está, logo à partida, condenada ao 
fracasso por razões financeiras; nesta 
perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais;

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social, mantendo 
simultaneamente a coesão, que o Tratado
consagra, como objectivo essencial da 
UE; entende, no entanto, que uma 
europeização alargada das diversas áreas 
está, logo à partida, condenada ao fracasso 
por razões financeiras; nesta perspectiva, 
solicita que prossiga o desenvolvimento de 
projectos-piloto de desenvolvimento de 
base territorial sob o signo do respeito 
pelas competências dos níveis nacionais e 
regionais;

Or. en

Alteração 200
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 

13. Sublinha que o financiamento 
estrutural e de coesão se deve aplicar mais 
intensamente aos desafios da Estratégia UE 
2020 em termos de política educacional e 
de política social; entende, no entanto, que 
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uma europeização alargada das diversas 
áreas está, logo à partida, condenada ao 
fracasso por razões financeiras; nesta 
perspectiva, solicita que prossiga o 
desenvolvimento de projectos-piloto sob o 
signo do respeito pelas competências dos 
níveis nacionais e regionais; 

uma europeização completa das diversas 
áreas não é desejável e está, logo à partida, 
condenada ao fracasso por razões 
financeiras evidentes; nesta perspectiva, 
solicita que prossiga o desenvolvimento de 
projectos-piloto sob o signo do respeito 
pelas competências dos níveis nacionais e 
regionais; 

Or. fr

Alteração 201
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Sublinha igualmente, que a política 
de coesão não pode tornar-se o veículo ou 
o instrumento de serviço para as questões 
sectoriais como as políticas de 
investigação e desenvolvimento, de 
inovação industrial, de luta contra 
alterações climáticas, entre outras, sob 
pena de se diluir o seu objectivo primeiro 
e condicionar a sua utilização na 
promoção do desenvolvimento do 
potencial das regiões, essencial para 
aproximar as regiões mais carenciadas 
das mais desenvolvidas;

Or. pt

Alteração 202
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Requer, em especial num cenário de 14. Solicita que, num cenário de inevitável 
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inevitável ponto de viragem energético, 
com vista à utilização de fontes de energia 
renováveis, e de debate em torno do clima,
que a política de coesão dê um forte 
contributo para o rápido desenvolvimento 
das energias renováveis; apoia projectos 
neste contexto com vista a abordagens 
energéticas descentralizadas que façam uso 
de tecnologias de armazenamento 
energético nas regiões; 

consecução dos objectivos 20/20/20, a 
política de coesão dê um forte contributo 
para o rápido desenvolvimento das 
energias renováveis; apoia projectos neste 
contexto com vista a abordagens 
energéticas descentralizadas que façam uso 
de tecnologias de armazenamento 
energético nas regiões; 

Or. es

Alteração 203
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Requer, em especial num cenário de 
inevitável ponto de viragem energético, 
com vista à utilização de fontes de energia 
renováveis, e de debate em torno do clima, 
que a política de coesão dê um forte 
contributo para o rápido desenvolvimento 
das energias renováveis; apoia projectos 
neste contexto com vista a abordagens 
energéticas descentralizadas que façam uso 
de tecnologias de armazenamento 
energético nas regiões;

14. Requer, em especial num cenário de 
inevitável ponto de viragem energético, 
com vista à utilização de fontes de energia 
renováveis, e de debate em torno do clima, 
que a política de coesão dê um forte 
contributo para o rápido desenvolvimento 
das energias renováveis como uma das 
prioridades, desde que nos programas 
sejam disponibilizados vários montantes e 
que através de um enfoque nas energias 
renováveis seja gerado valor acrescentado 
para a UE; baseando-se em projectos com 
vista a abordagens energéticas 
descentralizadas que façam uso de 
tecnologias de armazenamento energético 
nas regiões;

Or. en

Alteração 204
Franz Obermayr
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Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Requer, em especial num cenário de 
inevitável ponto de viragem energético, 
com vista à utilização de fontes de energia 
renováveis, e de debate em torno do clima, 
que a política de coesão dê um forte 
contributo para o rápido desenvolvimento 
das energias renováveis; apoia projectos 
neste contexto com vista a abordagens 
energéticas descentralizadas que façam uso 
de tecnologias de armazenamento 
energético nas regiões;

14. Requer, em especial num cenário de 
inevitável ponto de viragem energético, 
com vista à utilização de fontes de energia 
renováveis, e de debate em torno do clima, 
que a política de coesão dê um forte 
contributo para o rápido desenvolvimento 
das energias renováveis e para o fim da 
utilização da energia nuclear; apoia 
projectos neste contexto com vista a 
abordagens energéticas descentralizadas 
que façam uso de tecnologias de 
armazenamento energético nas regiões;

Or. de

Alteração 205
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Requer, em especial num cenário de 
inevitável ponto de viragem energético, 
com vista à utilização de fontes de energia 
renováveis, e de debate em torno do clima, 
que a política de coesão dê um forte 
contributo para o rápido desenvolvimento 
das energias renováveis; apoia projectos 
neste contexto com vista a abordagens 
energéticas descentralizadas que façam uso 
de tecnologias de armazenamento 
energético nas regiões;

14. Requer, em especial num cenário de 
inevitável ponto de viragem energético, 
com vista à utilização de fontes de energia 
renováveis, e de debate em torno do clima, 
que a política de coesão dê um forte 
contributo para o rápido desenvolvimento 
das energias renováveis; apoia projectos 
neste contexto com vista a abordagens 
energéticas descentralizadas que façam uso 
de tecnologias de armazenamento 
energético nas regiões; apoia o 
envolvimento do potencial da economia 
regional neste domínio;

Or. de
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Alteração 206
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Requer, em especial num cenário de 
inevitável ponto de viragem energético, 
com vista à utilização de fontes de energia 
renováveis, e de debate em torno do clima, 
que a política de coesão dê um forte 
contributo para o rápido desenvolvimento 
das energias renováveis; apoia projectos 
neste contexto com vista a abordagens 
energéticas descentralizadas que façam uso 
de tecnologias de armazenamento 
energético nas regiões;

14. Requer, em especial num cenário de 
inevitável ponto de viragem energético, 
com vista à utilização de fontes de energia 
renováveis, e de debate em torno do clima, 
que a política de coesão dê um forte 
contributo para o rápido desenvolvimento 
da tecnologia ambiental e das energias 
renováveis; apoia projectos neste contexto 
com vista a abordagens energéticas 
descentralizadas que façam uso de 
tecnologias de armazenamento energético 
nas regiões;

Or. fi

Alteração 207
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas 
que serão, contudo, limitadas a regiões 
nas quais, por razões políticas e 
geográficas, estejam fortemente limitadas 
soluções de abastecimento energético 
baseadas na economia de mercado; 
solicita adicionalmente que um apoio 
proveniente dos Fundos Estruturais seja 
sempre equacionado com a condição sine 
qua non de, no essencial, se prosseguir 
uma abordagem comercial e de se 
respeitar o princípio da partilha de 
responsabilidade pelos recursos 

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas 
que incidirão prioritariamente em regiões 
nas quais, por razões políticas e 
geográficas, estejam fortemente limitadas 
soluções de abastecimento energético; 
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financeiros;

Or. fr

Alteração 208
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas 
que serão, contudo, limitadas a regiões 
nas quais, por razões políticas e 
geográficas, estejam fortemente limitadas 
soluções de abastecimento energético 
baseadas na economia de mercado; 
solicita adicionalmente que um apoio 
proveniente dos Fundos Estruturais seja 
sempre equacionado com a condição sine 
qua non de, no essencial, se prosseguir 
uma abordagem comercial e de se respeitar 
o princípio da partilha de responsabilidade 
pelos recursos financeiros;

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas; 
solicita adicionalmente que um apoio 
proveniente dos Fundos Estruturais seja 
sempre equacionado com a condição sine 
qua non de, no essencial, se prosseguir 
uma abordagem comercial e de se respeitar 
o princípio da partilha de responsabilidade 
pelos recursos financeiros;

Or. en

Alteração 209
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas 
que serão, contudo, limitadas a regiões nas 
quais, por razões políticas e geográficas, 
estejam fortemente limitadas soluções de 

15. Está persuadido de que, no próximo 
período de programação da política de 
coesão, a parte da energia deve aumentar; 
entende que as políticas no domínio das 
tecnologias energéticas novas e 
renováveis, da eficiência energética e da 
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abastecimento energético baseadas na 
economia de mercado; solicita 
adicionalmente que um apoio proveniente 
dos Fundos Estruturais seja sempre 
equacionado com a condição sine qua non
de, no essencial, se prosseguir uma 
abordagem comercial e de se respeitar o 
princípio da partilha de responsabilidade 
pelos recursos financeiros;

poupança de energia devem continuar a 
constituir importantes prioridades das 
intervenções da política de coesão; 
considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas, 
de forma a permitir a integração de 
energias renováveis e a criação de redes 
de energia inteligentes, que serão, 
contudo, limitadas a regiões nas quais, por 
razões políticas e geográficas, estejam 
fortemente limitadas soluções de 
abastecimento energético baseadas na 
economia de mercado; solicita 
adicionalmente que um apoio proveniente 
dos Fundos Estruturais seja sempre 
equacionado com a condição sine qua non
de, no essencial se respeitar o princípio da 
partilha de responsabilidade pelos recursos 
financeiros;

Or. en

Alteração 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas 
que serão, contudo, limitadas a regiões nas 
quais, por razões políticas e geográficas, 
estejam fortemente limitadas soluções de 
abastecimento energético baseadas na 
economia de mercado; solicita 
adicionalmente que um apoio proveniente 
dos Fundos Estruturais seja sempre 
equacionado com a condição sine qua non 
de, no essencial, se prosseguir uma 
abordagem comercial e de se respeitar o 
princípio da partilha de responsabilidade 
pelos recursos financeiros;

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas 
que serão, contudo, limitadas a regiões nas 
quais, por razões políticas e geográficas, 
estejam fortemente limitadas soluções de 
abastecimento energético baseadas na 
economia de mercado; solicita 
adicionalmente que um apoio proveniente 
dos Fundos Estruturais seja sempre 
equacionado em função do reforço do 
mercado interno e da segurança de 
abastecimento, assim como de se respeitar 
o princípio da partilha de responsabilidade 
pelos recursos financeiros;
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Or. es

Alteração 211
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas 
que serão, contudo, limitadas a regiões 
nas quais, por razões políticas e 
geográficas, estejam fortemente limitadas 
soluções de abastecimento energético 
baseadas na economia de mercado; solicita 
adicionalmente que um apoio proveniente 
dos Fundos Estruturais seja sempre 
equacionado com a condição sine qua non 
de, no essencial, se prosseguir uma 
abordagem comercial e de se respeitar o 
princípio da partilha de responsabilidade 
pelos recursos financeiros;

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas 
duradouras e coerentes à escala europeia, 
nomeadamente em benefício de regiões 
nas quais, por razões políticas e 
geográficas, estejam fortemente limitadas 
soluções de abastecimento energético 
baseadas na economia de mercado; solicita 
adicionalmente que um apoio proveniente 
dos Fundos Estruturais seja sempre 
equacionado com a condição sine qua non 
de, no essencial, se prosseguir uma 
abordagem comercial e de se respeitar o 
princípio da partilha de responsabilidade 
pelos recursos financeiros;

Or. fr

Alteração 212
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
especiais em infra-estruturas energéticas 
que serão, contudo, limitadas a regiões nas 
quais, por razões políticas e geográficas, 
estejam fortemente limitadas soluções de 
abastecimento energético baseadas na 

15. Considera haver possibilidades de os 
Fundos Estruturais apoiarem investimentos 
em infra-estruturas energéticas que serão, 
contudo, disponibilizados especialmente a 
regiões nas quais, por razões políticas e 
geográficas, estejam fortemente limitadas 
soluções de abastecimento energético 
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economia de mercado; solicita 
adicionalmente que um apoio proveniente 
dos Fundos Estruturais seja sempre 
equacionado com a condição sine qua non
de, no essencial, se prosseguir uma 
abordagem comercial e de se respeitar o 
princípio da partilha de responsabilidade 
pelos recursos financeiros;

baseadas na economia de mercado; solicita 
adicionalmente que um apoio proveniente 
dos Fundos Estruturais seja sempre 
equacionado com a condição sine qua non
de, no essencial, se prosseguir uma 
abordagem comercial e de se respeitar o 
princípio da partilha de responsabilidade 
pelos recursos financeiros;

Or. en

Alteração 213
Sabine Verheyen, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Considera igualmente que a política 
de coesão tem a obrigação de fazer o que 
for necessário para colmatar lacunas e 
eliminar estrangulamentos de uma RTE 
central de itinerários principais de 
importância europeia, nomeadamente nas 
regiões de fronteira que, até agora, têm 
sido gravemente negligenciadas nesta 
matéria;

Or. de

Alteração 214
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Solicita, à luz do aumento das 
tarefas no domínio da inclusão social, a 
saber, as quatro orientações para o 
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emprego, o apoio dos princípios do 
trabalho digno e eficiente (conforme 
projectados pela OIT), da luta contra o 
trabalho precário e não declarado, da luta 
contra a pobreza, da igualdade entre 
homens e mulheres e das condições 
adequadas para a conciliação entre a vida 
profissional e a vida privada, no intuito de 
a política de coesão prestar um contributo 
mais importante para a superação destes 
desafios;

Or. en

Alteração 215
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; 
incentiva à valorização do eixo de 
desenvolvimento "Infra-estruturas" em 
conjunto com o Objectivo 3 da 
cooperação territorial europeia;

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo no desenvolvimento das regiões 
europeias, desde que sejam coerentes com 
os conceitos de sustentabilidade e de 
coesão; solicita a revisão do 
financiamento das infra-estruturas de 
transportes, que devem ser orientadas 
para as metas da União em matéria de 
alterações climáticas, dependência do 
petróleo e diminuição do número de 
acidentes, e da legislação no domínio da 
protecção do ambiente, bem como o 
estabelecimento de um limite máximo 
para as infra-estruturas rodoviárias, a 
fixar, no máximo, em 20% do co-
financiamento total das infra-estruturas 
de transportes; sublinha a necessidade de 
focalização nas ligações ferroviárias 
existentes e transfronteiriças, devendo ser 
conferida prioridade aos novos Estados-
Membros;

Or. en
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Alteração 216
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, 
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; incentiva 
à valorização do eixo de desenvolvimento 
"Infra-estruturas" em conjunto com o 
Objectivo 3 da cooperação territorial 
europeia;

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE, auto-estradas do mar e o acesso a 
estas, bem como a estradas europeias 
classificadas, em especial nas regiões 
fronteiriças e nas regiões ultra-periféricas; 
sugere que algumas “infra-estruturas” 
transfronteiriças sejam consideradas 
projectos prioritários elegíveis para 
financiamento no âmbito dos objectivos 1, 
2 e 3; incentiva ao estabelecimento de um 
direito obrigatório de a primeira proposta 
para este tipo de acção ser apresentada ao 
nível regional, bem como uma igual 
participação das regiões fronteiriças e das 
autoridades locais na fase de projecto;

Or. en

Alteração 217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16.  Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 

16.  Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
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desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; incentiva 
à valorização do eixo de desenvolvimento 
"Infra-estruturas" em conjunto com o 
Objectivo 3 da cooperação territorial 
europeia;

desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; solicita, 
por conseguinte, que seja prestada 
especial atenção às zonas periféricas e 
insulares;

Or. es

Alteração 218
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; incentiva 
à valorização do eixo de desenvolvimento 
"Infra-estruturas" em conjunto com o 
Objectivo 3 da cooperação territorial 
europeia;

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; solicita 
com veemência a plena integração e 
participação das regiões ultraperiféricas 
na Rede Transeuropeia de Transportes, 
bem como nos programas prioritários;

Or. en

Alteração 219
Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
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de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; incentiva 
à valorização do eixo de desenvolvimento 
"Infra-estruturas" em conjunto com o 
Objectivo 3 da cooperação territorial 
europeia;

de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; solicita 
que sejam tomadas todas as medidas 
necessárias para assegurar um 
financiamento suficiente e a execução 
tempestiva dos projectos da RTE-T; 
incentiva à valorização do eixo de 
desenvolvimento "Infra-estruturas" em 
conjunto com o Objectivo 3 da cooperação 
territorial europeia;

Or. en

Alteração 220
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; incentiva 
à valorização do eixo de desenvolvimento 
«Infra-estruturas» em conjunto com o 
Objectivo 3 da cooperação territorial 
europeia;

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE, o acesso a estas e promover a sua 
extensão a todas as regiões da Europa, 
bem como a estradas europeias 
classificadas, em especial nas regiões 
fronteiriças; incentiva à valorização do 
eixo de desenvolvimento “Infra-estruturas”
em conjunto com o Objectivo 3 da 
cooperação territorial europeia;

Or. pt

Alteração 221
Erminia Mazzoni
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Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; incentiva
à valorização do eixo de desenvolvimento 
"Infra-estruturas" em conjunto com o 
Objectivo 3 da cooperação territorial 
europeia;

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; insta à 
valorização do eixo de desenvolvimento 
"Infra-estruturas" em conjunto com o 
Objectivo 3 da cooperação territorial 
europeia;

Or. it

Alteração 222
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; incentiva 
à valorização do eixo de desenvolvimento 
"Infra-estruturas" em conjunto com o 
Objectivo 3 da cooperação territorial 
europeia;

16. Salienta que as Redes Transeuropeias 
de Transportes desempenham um papel 
decisivo na coesão das regiões europeias e 
que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das 
RTE e o acesso a estas, bem como a 
estradas europeias classificadas, em 
especial nas regiões fronteiriças; incentiva 
à valorização do eixo de desenvolvimento 
"Infra-estruturas" em conjunto com o 
Objectivo da cooperação territorial 
europeia;

Or. fr
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Alteração 223
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Maurice 
Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Apoia o desenvolvimento económico 
e o emprego nas PME e nas 
microempresas; em consequência, solicita 
que os elementos fundamentais do Small 
Business Act para a Europa (SBAE), a 
saber, “Think Small First” e “Only 
once”, sejam considerados como uma das 
bases da política de coesão e entende que 
estes princípios devem ser aplicados pelos
Estados-Membros e pelas regiões na 
definição dos respectivos programas 
operacionais;

Or. en

Alteração 224
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Incentiva a aplicação do princípio 
do equivalente transporte através de 
fundos do FEDER e de recursos 
nacionais, atenta a mais-valia destas 
medidas para o reforço da convergência 
regional, a coesão territorial e actividades 
de desenvolvimento, como o turismo, que 
são importantes para regiões 
ultraperiféricas, como as regiões 
insulares;

Or. el
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Alteração 225
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) já fazem parte integrante da 
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo 
(convergência, crescimento e emprego, 
bem como desenvolvimento 
transfronteiriço); 

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) podem também ser objectivos 
perseguidos de forma diferente pela
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 constituem 
objectivos macroeconómicos que devem 
ser realizados pelos Estados-Membros e 
que a política de coesão deve definir uma 
estratégia própria, uma vez que se trata de 
uma política complementar essencial;

Or. fr

Alteração 226
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra 
a pobreza) já fazem parte integrante da 
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo 
(convergência, crescimento e emprego, 
bem como desenvolvimento 
transfronteiriço); 

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 já fazem parte 
integrante da política de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo; 

Or. es
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Alteração 227
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) já fazem parte integrante da 
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo 
(convergência, crescimento e emprego, 
bem como desenvolvimento 
transfronteiriço); 

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) já fazem parte integrante da 
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem na arquitectura da 
política de coesão; 

Or. fr

Alteração 228
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) já fazem parte integrante da 
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo 
(convergência, crescimento e emprego, 
bem como desenvolvimento 
transfronteiriço); 

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) já fazem parte integrante da 
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo 
actual (convergência, competitividade e 
emprego, bem como cooperação 
territorial); 
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Or. fr

Alteração 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) já fazem parte integrante da 
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo 
(convergência, crescimento e emprego, 
bem como desenvolvimento 
transfronteiriço);

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
desenvolvimento sustentável, energia, 
ambiente, emprego, protecção climática, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) já fazem parte integrante da 
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo 
(convergência, crescimento e emprego, 
bem como desenvolvimento 
transfronteiriço);

Or. en

Alteração 230
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) já fazem parte integrante da 
política estrutural e de coesão; considera 
que os desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo 
(convergência, crescimento e emprego, 
bem como desenvolvimento 

17. Salienta que as linhas de força da 
Estratégia UE 2020 (inovação, educação, 
energia, ambiente, emprego, 
competitividade, qualificação, luta contra a 
pobreza) já fazem parte integrante da 
política de coesão; considera que os
desafios da UE 2020 se integram 
particularmente bem nas três estruturas 
comprovadamente eficazes do objectivo 
(convergência, crescimento e emprego, 
bem como desenvolvimento 
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transfronteiriço); transfronteiriço);

Or. en

Alteração 231
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Salienta que o investimento na 
inovação e no ensino pode promover o 
crescimento; nota, contudo, que as 
infra-estruturas pertinentes (transportes, 
Internet de banda larga, energia) e as 
instituições adequadas (um justo 
equilíbrio entre investimento público e 
consolidação da política orçamental e 
medidas macroeconómicas, serviços de 
administração pública em linha e 
aprendizagem transfronteiriça) devem 
prestar apoio efectivo;

Or. de

Alteração 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Sustenta que a Estratégia Europa 
2020 constitui um elemento essencial de 
referência para o futuro da Europa e, por 
conseguinte, para as políticas da União 
Europeia, na medida em que pretende 
consolidar os alicerces de um crescimento 
económico baseado no conhecimento, 
respeitador do ambiente e vocacionado 
para a integração social; neste contexto, 
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afirma que a política de coesão deve 
desempenhar um papel fundamental de 
apoio à Estratégia Europa 2020;

Or. es

Alteração 233
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas 
e o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de 
resíduos, colocam as regiões de 
convergência em condições de colaborar 
para a consecução dos objectivos UE 
2020 – daí que estes objectivos tenham, 
até certo ponto, de ser exequíveis, 
precisamente para as regiões mais frágeis 
e carenciadas;

Suprimido

Or. es

Alteração 234
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas 
e o apoio às energias convencionais como 

Suprimido
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estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de 
resíduos, colocam as regiões de 
convergência em condições de colaborar 
para a consecução dos objectivos UE 
2020 – daí que estes objectivos tenham, 
até certo ponto, de ser exequíveis, 
precisamente para as regiões mais frágeis 
e carenciadas;

Or. en

Alteração 235
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas 
e o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de 
resíduos, colocam as regiões de 
convergência em condições de colaborar 
para a consecução dos objectivos UE 
2020 – daí que estes objectivos tenham, 
até certo ponto, de ser exequíveis, 
precisamente para as regiões mais frágeis 
e carenciadas;

18. Salienta que é urgente modernizar e 
actualizar as infra-estruturas europeias 
no domínio da energia, desenvolver redes 
inteligentes e criar interconexões, que são 
indispensáveis para realizar o mercado 
interno da energia, melhorar a segurança 
do aprovisionamento e atingir os 
objectivos em matéria de energia e 
alterações climáticas; entende que 
poderão ser necessários investimentos 
avultados neste domínio e que o 
financiamento pela política de coesão 
pode contribuir para responder a estas 
necessidades; lembra a necessidade de 
determinar com rigor as necessidades em 
termos de infra-estruturas e de evitar 
capacidades excedentárias, tendo 
plenamente em conta o potencial de 
eficiência energética; destaca a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento europeu e a oportunidade 
propiciada por instrumentos financeiros 
inovadores para efeitos de financiamento 
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de projectos europeus importantes no 
domínio de infra-estruturas energéticas 
prioritárias não poluentes;

Or. en

Alteração 236
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas e 
o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de resíduos, 
colocam as regiões de convergência em 
condições de colaborar para a consecução 
dos objectivos UE 2020 – daí que estes 
objectivos tenham, até certo ponto, de ser 
exequíveis, precisamente para as regiões 
mais frágeis e carenciadas;

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas e 
o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de resíduos, 
colocam as regiões de convergência em 
condições de colaborar para a consecução 
dos objectivos UE 2020 – daí que estes 
objectivos tenham, até certo ponto, de ser 
exequíveis, precisamente para as regiões 
mais frágeis e carenciadas; neste contexto, 
saúda a maior utilização de soluções de 
financiamento inovadoras, como os 
empréstimos da UE para projectos ou as 
parcerias público-privado, bem como 
outros serviços oferecidos pelo grupo 
BEI/FEI;

Or. de

Alteração 237
Andrey Kovatchev

Proposta de resolução
N.º 18
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Proposta de resolução Alteração

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas e 
o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de resíduos, 
colocam as regiões de convergência em 
condições de colaborar para a consecução 
dos objectivos UE 2020 – daí que estes 
objectivos tenham, até certo ponto, de ser 
exequíveis, precisamente para as regiões 
mais frágeis e carenciadas;

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas e 
o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas ambientais, colocam as 
regiões de convergência em condições de 
colaborar para a consecução dos objectivos 
UE 2020 – daí que estes objectivos 
tenham, até certo ponto, de ser exequíveis, 
precisamente para as regiões mais frágeis e 
carenciadas;

Or. bg

Alteração 238
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas e 
o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de resíduos, 
colocam as regiões de convergência em 
condições de colaborar para a consecução 
dos objectivos UE 2020 – daí que estes 
objectivos tenham, até certo ponto, de ser 
exequíveis, precisamente para as regiões 
mais frágeis e carenciadas;

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas 
como estando também em conformidade 
com a UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de resíduos, 
colocam as regiões de convergência em 
condições de colaborar para a consecução 
dos objectivos UE 2020 – daí que estes 
objectivos tenham, até certo ponto, de ser 
exequíveis, precisamente para as regiões 
mais frágeis e carenciadas;

Or. fr
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Alteração 239
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas e 
o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de resíduos, 
colocam as regiões de convergência em 
condições de colaborar para a consecução 
dos objectivos UE 2020 – daí que estes 
objectivos tenham, até certo ponto, de ser 
exequíveis, precisamente para as regiões 
mais frágeis e carenciadas;

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas e 
o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de resíduos, 
colocam as regiões em condições de 
colaborar para a consecução dos objectivos 
UE 2020 – daí que estes objectivos 
tenham, até certo ponto, de ser exequíveis, 
precisamente para as regiões;

Or. en

Alteração 240
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas e 
o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de resíduos, 
colocam as regiões de convergência em 
condições de colaborar para a consecução 
dos objectivos UE 2020 – daí que estes 
objectivos tenham, até certo ponto, de ser 
exequíveis, precisamente para as regiões 

18. Considera que é forçoso considerar o 
financiamento de infra-estruturas básicas e 
o apoio às energias convencionais como 
estando também em conformidade com a 
UE 2020, visto que apenas redes 
energéticas, de transportes e de 
comunicações competitivas, bem como 
infra-estruturas de eliminação de resíduos 
em conformidade com a hierarquia
ecológica de resíduos em cinco níveis, 
colocam as regiões de convergência em 
condições de colaborar para a consecução 
dos objectivos UE 2020 – daí que estes 
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mais frágeis e carenciadas; objectivos tenham, até certo ponto, de ser 
exequíveis, precisamente para as regiões 
mais frágeis e carenciadas;

Or. de

Alteração 241
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para 
determinar as regiões que recebem 
financiamento mais elevado e 
eventualmente os países beneficiários do 
Fundo de Coesão (inferior a 90%); 
chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

Considera que, após 2013, o PIB deve 
continuar a ser o critério central para 
determinar a repartição financeira dos 
fundos entre todas as regiões; considera, 
no entanto, que a execução da política de 
coesão deve ser baseada em indicadores 
mais abrangentes do que o PIB, tendo em 
conta, por exemplo, a durabilidade, o 
acesso aos serviços de interesse geral, a 
densidade territorial ou ainda o índice de 
desenvolvimento humano;

Or. fr

Alteração 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser um dos principais critérios para 
determinar a elegibilidade para apoio da 
política regional, mas que este critério 
deve ser complementado por outros 
indicadores que permitam identificar as 
regiões mais vulneráveis; sublinha que, 
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entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

por si só, o PIB não proporciona uma 
imagem precisa do desenvolvimento 
regional, omitindo factores sociais 
importantes, como as disparidades em 
termos de rendimentos e o desemprego; 
sugere que seja retido o limiar para 
determinar as regiões que recebem 
financiamento mais elevado (inferior a 
75% da média do PIB comunitário) e 
eventualmente os países beneficiários do 
Fundo de Coesão; propõe uma modulação 
entre 50% e 75% do co-financiamento dos 
Fundos da União em função da distância 
a que a região se encontra da média da 
União; chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

Or. en

Alteração 243
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para 
determinar as regiões que recebem 
financiamento mais elevado e 
eventualmente os países beneficiários do 
Fundo de Coesão (inferior a 90%); chama 
a atenção para o facto de as entidades 
competentes nacionais terem de dispor de 
uma margem para, em níveis de decisão 
adequados, poderem recorrer também a 
outros indicadores;

19. Aceita que o PIB continue a ser o 
critério central para determinar a 
elegibilidade das  regiões para os 
diferentes objectivos da política de coesão
e eventualmente os países beneficiários do 
Fundo de Coesão (inferior a 90%); 
considera, no entanto, que a execução da 
política de coesão deve ser baseada em 
indicadores mais abrangentes do que o 
PIB; sublinha, por outro lado, que a 
harmonização dos instrumentos 
estatísticos nacionais deve ser melhorada; 
considera prioritário o aprofundamento 
da reflexão sobre os indicadores 
complementares ao PIB a utilizar no 
âmbito da política de coesão;
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Or. fr

Alteração 244
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de 
as entidades competentes nacionais terem 
de dispor de uma margem para, em níveis 
de decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); considera que as entidades 
competentes nacionais devem, não 
obstante, poder incluir, ao nível de 
decisão adequado, para cada objectivo e 
de forma que reflicta as concentrações 
geográficas, outros indicadores que 
permitam avaliar os desafios sociais, 
económicos, ambientais, demográficos e 
geográficos em presença;

Or. it

Alteração 245
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. 19. Considera que o PIB deve continuar 
a ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento 
mais elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser um critério central para determinar a 
elegibilidade das regiões e dos países 
beneficiários do Fundo de Coesão, sem 
prejuízo da necessidade e da oportunidade 
de introduzir outros indicadores 
consentâneos com a complexidade do 
princípio de coesão territorial; chama a 
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dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

atenção para o facto de as entidades 
competentes nacionais terem de dispor de 
uma margem para, em níveis de decisão 
adequados, poderem recorrer também a 
outros indicadores;

Or. es

Alteração 246
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de 
deverem ser utilizados outros indicadores 
para avaliar a coesão social (como taxas 
de desemprego, pobreza, etc.), a coesão 
territorial e a continuidade, bem como 
indicadores ambientais; chama a atenção 
para o facto de as entidades competentes 
nacionais terem de dispor de uma margem 
para, em níveis de decisão adequados, 
poderem recorrer também a outros 
indicadores;

Or. en

Alteração 247
Georgios Stavrakakis, Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90% da média do RNB comunitário); 
chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

Or. en

Alteração 248
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais deverem
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a indicadores prospectivos 
nacionais com objectivos específicos;

Or. it

Alteração 249
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht
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Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de flexibilidade para, em níveis de 
decisão adequados poderem recorrer 
também a outros indicadores, a determinar 
nos quadros de referência estratégicos 
nacionais, cuja utilização para efeitos de 
orientação territorial deve ser incentivada 
pelos regulamentos sempre que garanta 
maior valor acrescentado e maior 
concentração dos fundos da UE;

Or. en

Alteração 250
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores; 19. 
Considera que o PIB deve continuar a ser o 
critério central (inferior a 75% da média do 
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PIB comunitário) para determinar as 
regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%), tendo em conta o artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006; chama a 
atenção para o facto de as entidades 
competentes nacionais terem de dispor de 
uma margem para, em níveis de decisão 
adequados, poderem recorrer também a 
outros indicadores;

Or. bg

Alteração 251
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário per capita) para 
determinar as regiões que recebem 
financiamento mais elevado e 
eventualmente os países beneficiários do 
Fundo de Coesão (inferior a 90% da média 
do PNB comunitário per capita); chama a 
atenção para o facto de as entidades 
competentes nacionais terem de dispor de 
uma margem para, em níveis de decisão 
adequados, poderem recorrer também a 
outros indicadores;

Or. en

Alteração 252
Kerstin Westphal, Georgios Stavrakakis

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais terem de 
dispor de uma margem para, em níveis de 
decisão adequados, poderem recorrer 
também a outros indicadores;

19. Considera que o PIB deve continuar a 
ser o critério central (inferior a 75% da 
média do PIB comunitário) para determinar 
as regiões que recebem financiamento mais 
elevado e eventualmente os países 
beneficiários do Fundo de Coesão (inferior 
a 90%); chama a atenção para o facto de as 
entidades competentes nacionais e 
regionais terem de dispor de uma margem 
para, em níveis de decisão adequados, 
poderem recorrer também a outros 
indicadores;

Or. en

Alteração 253
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Solicita que a política de coesão, nos 
termos estipulados no Tratado de Lisboa, 
continue a ser maioritariamente 
direccionada para as regiões com maior 
grau de atraso; salienta que, no âmbito do 
Objectivo 1 (convergência) deve ser 
atribuído um coeficiente, em função dos 
problemas de desenvolvimento, às regiões 
mais carenciadas;

20. Solicita que a política de coesão, nos 
termos estipulados no Tratado de Lisboa, 
continue a ser maioritariamente 
direccionada para as regiões com maior 
grau de atraso; salienta que deve ser 
atribuído um coeficiente de recursos, em 
função dos problemas de desenvolvimento, 
às regiões mais carenciadas;

Or. es

Alteração 254
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Solicita que a política de coesão, nos 
termos estipulados no Tratado de Lisboa, 
continue a ser maioritariamente 
direccionada para as regiões com maior 
grau de atraso; salienta que, no âmbito do 
Objectivo 1 (convergência) deve ser 
atribuído um coeficiente, em função dos 
problemas de desenvolvimento, às regiões 
mais carenciadas;

20. Solicita que a política de coesão, nos 
termos estipulados no Tratado de Lisboa, 
seja aplicada a todas as regiões e continue 
a ser maioritariamente direccionada para as 
regiões com maior grau de atraso; salienta 
que, no âmbito do Objectivo 1 
(convergência) deve ser atribuído um 
coeficiente, em função dos problemas de 
desenvolvimento, às regiões mais 
carenciadas;

Or. en

Alteração 255
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Solicita que a política de coesão, nos 
termos estipulados no Tratado de Lisboa, 
continue a ser maioritariamente 
direccionada para as regiões com maior 
grau de atraso; salienta que, no âmbito do 
Objectivo 1 (convergência) deve ser
atribuído um coeficiente, em função dos 
problemas de desenvolvimento, às regiões 
mais carenciadas;

20. Solicita que a política de coesão, nos 
termos estipulados no Tratado de Lisboa, 
continue a ser acima de tudo direccionada 
para as regiões com maior grau de atraso; 
salienta que, no âmbito do Objectivo 1 
(convergência) deve ser atribuído um 
coeficiente, em função dos problemas de 
desenvolvimento, às regiões mais 
carenciadas;

Or. it

Alteração 256
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Solicita que a política de coesão, nos 
termos estipulados no Tratado de Lisboa, 
continue a ser maioritariamente 
direccionada para as regiões com maior 
grau de atraso; salienta que, no âmbito do 
Objectivo 1 (convergência) deve ser 
atribuído um coeficiente, em função dos 
problemas de desenvolvimento, às regiões 
mais carenciadas;

20. Solicita que a política de coesão, nos 
termos estipulados no Tratado de Lisboa, 
continue a ser maioritariamente 
direccionada para as regiões com maior 
grau de atraso; salienta que, no âmbito do 
Objectivo "convergência" deve ser 
atribuído um coeficiente, em função dos 
problemas de desenvolvimento, às regiões 
mais carenciadas;

Or. fr

Alteração 257
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Estelle Grelier

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável 
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

Suprimido

Or. fr

Alteração 258
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável 

21. Solicita que seja garantido um 
tratamento adequado às regiões que 
abandonem o objectivo "convergência", 
mantendo mecanismos de transição que 
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(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

permitam o seu desenvolvimento 
equilibrado e evite um choque económico 
resultante de uma mudança súbita na 
atribuição das ajudas;

Or. es

Alteração 259
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável 
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

21. Solicita a concessão de uma ajuda 
transitória adequada e fiável (phasing-out) 
no âmbito do objectivo "convergência"" 
para as regiões que, em 2013, deixam, 
pela primeira vez, de ser beneficiárias no 
âmbito do objectivo “convergência”; 
solicita, por outro lado, que sejam tidas 
em conta, no âmbito do objectivo de 
competitividade, as regiões que, embora 
sendo elegíveis no âmbito do objectivo de 
competitividade no presente período de 
programação, continuam em enfrentar 
dificuldades sociais e económicas que 
dificultam a realização dos objectivos da 
Estratégia Europa 2020 e que se vêem 
confrontadas com desigualdades 
regionais internas;

Or. en

Alteração 260
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável 
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

21. Solicita a criação de uma nova 
categoria intermédia para as regiões que 
apresentam entre 75% e 90% do PIB 
médio per capita da União, a fim de 
resolver os problemas políticos 
(desigualdade de tratamento de regiões 
que, não obstante, se encontram em 
situações comparáveis), mas também 
práticos (dificuldade de gestão de 
financiamentos degressivos), ligados a 
uma ajuda transitória adequada e fiável 
(phasing-out); considera que o facto de 
um número importante de regiões ter 
ultrapassado o limiar de 75% do PIB 
médio per capita da União e, por 
conseguinte, sair automaticamente do 
objectivo “convergência” possibilita a 
criação dessa categoria; sublinha que esta 
mudança da arquitectura da política de 
coesão não deve penalizar as regiões 
actualmente abrangidas pelo objectivo 
"convergência" e pelo objectivo de 
competitividade, nem deve ocasionar o 
aumento do orçamento da política de 
coesão; considera que esta nova categoria 
permitirá reforçar os princípios 
fundamentais da política de coesão, a 
saber, a justiça e a solidariedade;

Or. fr

Alteração 261
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável 

21. Solicita para as regiões actualmente 
beneficiárias de financiamento no âmbito 
do objectivo "convergência" com um PIB 
per capita superior a 75% da média da 
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(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

UE a concessão de uma ajuda transitória 
adequada e fiável (phasing-out); entende 
que a ausência dessa ajuda transitória 
comprometerá seriamente as actuais 
abordagens de desenvolvimento regional 
bem-sucedidas;

Or. de

Alteração 262
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável 
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável 
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência", bem como, para as 
regiões particularmente afectadas pela 
crise económica e por outros problemas 
socioeconómicos, como a mudança 
demográfica; em consequência, apoia a 
proposta da Comissão que visa criar uma 
categoria de elegibilidade intermédia para 
as regiões com um PIB superior a 75% do 
PIB médio da UE, mas inferior a esse PIB 
médio; sublinha a necessidade de uma 
abordagem diferenciada para esta 
categoria em termos de taxa de co-
financiamento e de número de prioridades 
de investimento; sublinha o carácter 
transitório das regiões intermédias e 
solicita à Comissão que assegure uma 
abordagem degressiva para todas as 
regiões desta categoria, tendo igualmente 
em conta a necessidade de complementar 
o critério do PIB com critérios sociais que 
forneçam informações sobre a situação 
socioeconómica real;

Or. en
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Alteração 263
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável 
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada, fiável, 
consolidada, reformada e, enquanto for 
necessário, mais duradoura (phasing-out) 
no âmbito do objectivo "convergência", 
que garanta que as antigas regiões de 
convergência não enfrentam uma 
redução drástica dos pagamentos dos 
Fundos Estruturais susceptível de 
prejudicar os seus anteriores esforços de 
desenvolvimento; em consequência, 
solicita à Comissão que proponha uma 
nova ajuda transitória, enquadrada por 
uma estratégia destinada a ajudar as 
antigas regiões da convergência a superar 
efectivamente a sua passagem do 
“objectivo 1” para o “objectivo 2” e a 
prosseguir, com êxito, os seus esforços de 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 264
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável

21. Solicita à Comissão que analise 
exaustivamente a situação de 
desenvolvimento e as necessidades 
específicas das antigas regiões 
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(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência), a fim de avaliar 
até que ponto pode ser estabelecida uma 
ajuda transitória adequada e fiável no 
âmbito do objectivo "convergência";

Or. en

Alteração 265
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

21. Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória ajustável e sólida
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência" durante todo o período; 
considera que este sólido sistema de 
financiamento prevalece sobre a 
introdução de uma categoria intermédia 
distinta;

Or. en

Alteração 266
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento máximo 
(regiões de convergência) a concessão de 
uma ajuda transitória adequada e fiável 
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";

Solicita para as antigas regiões 
beneficiárias de financiamento a concessão 
de uma ajuda transitória adequada e fiável 
(phasing-out) no âmbito do objectivo 
"convergência";
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Or. it

Alteração 267
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Além disso, solicita uma rede de 
segurança de duração limitada para casos 
em que a perda de apoio num Estado 
Membro afecte uma proporção 
importante da sua população e incida 
numa parte significativa do apoio obtido 
no período de programação anterior; 
considera particularmente justificada a 
concessão de ajuda transitória a regiões 
que saem do sistema de apoio de 
convergência e que, apesar de terem 
superado o limiar de 75% do PIB médio 
da União, enfrentam crescentes 
dificuldades (mudança demográfica, 
défice migratório, estrutura monolítica, 
desemprego, etc.);

Or. de

Alteração 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; salienta 
que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada constituído 
pelos "clusters de inovação" e pelos 
"concursos para obtenção de 

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação temática; salienta que 
deve prosseguir, nestas regiões, o 
desenvolvimento do sistema de eficácia 
comprovada constituído pelos "clusters de 
inovação"; assinala, neste contexto, que as 
estratégias devem ser suficientemente 
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financiamentos"; flexíveis para poderem ter em conta as 
problemáticas e as especificidades de cada 
região;

Or. es

Alteração 269
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; salienta 
que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada constituído 
pelos "clusters de inovação" e pelos 
"concursos para obtenção de 
financiamentos";

22. Apoia a proposta da Comissão relativa 
à intervenção dos Fundos Estruturais em 
“regiões mais desenvolvidas”, as antigas 
regiões do Objectivo 2, "Competitividade 
regional e emprego", com a sua orientação 
horizontal para obter resultados num 
número limitado de prioridades da União, 
como o apoio às PME, inovação 
ecológica, atenuação das alterações
climáticas, economias locais, acesso ao 
mercado de trabalho, ensino e formação 
profissional, inclusão social, incluindo 
uma política de integração activa, acesso 
a serviços de interesse geral, 
biodiversidade e infra-estruturas
ecológicas, mobilidade sustentável, 
eficiência energética, energias renováveis 
e aprovisionamento energético, incluindo 
infra-estruturas energéticas inteligentes e 
descentralizadas, eficiência dos recursos 
(especialmente resíduos e recursos 
hídricos), património cultural e 
diversidade; salienta que deve prosseguir o 
desenvolvimento do sistema de eficácia 
comprovada constituído pelos "clusters de 
inovação" para a transformação no 
sentido de uma economia sustentável e 
pelos "concursos para obtenção de 
financiamentos";

Or. en
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Alteração 270
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Erminia Mazzoni, Sabine 
Verheyen, Joachim Zeller, Richard Seeber

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; salienta 
que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada 
constituído pelos "clusters de inovação" e 
pelos "concursos para obtenção de 
financiamentos";

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; salienta, 
no que respeita às regiões do Objectivo 2, 
que deve ser mantido e desenvolvido o 
sistema de eficácia comprovada que 
consiste em assegurar que as regiões mais 
desenvolvidas são capazes de eliminar as 
deficiências estruturais regionais, reduzir 
as disparidades territoriais, contribuir 
para objectivos europeus comuns e 
enfrentar desafios futuros se dotadas de 
infra-estruturas capazes de dar uma 
resposta flexível em função das 
circunstâncias, incluindo, nomeadamente,
"clusters de inovação" e "concursos para 
obtenção de financiamentos"; solicita 
novos instrumentos susceptíveis de 
contribuir para melhorias 
socioeconómicas e infra-estruturais em 
zonas altamente afectadas por mudanças 
estruturais;

Or. en

Alteração 271
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
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com a sua orientação horizontal; salienta 
que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada constituído 
pelos "clusters de inovação" e pelos 
"concursos para obtenção de 
financiamentos";

com a sua orientação horizontal; salienta
que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada que 
consiste em garantir que as regiões mais 
desenvolvidas sejam capazes de 
modernizar o seu capital social e 
económico, eliminar bolsas de pobreza e 
fazer face à falta de desenvolvimento 
económico;

Or. en

Alteração 272
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; salienta 
que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada constituído 
pelos "clusters de inovação" e pelos 
"concursos para obtenção de 
financiamentos";

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; recusa 
qualquer redução de financiamento para 
as regiões actualmente elegíveis para o 
Objectivo 2; salienta que deve prosseguir o 
desenvolvimento do sistema de eficácia 
comprovada constituído pelos "clusters de 
inovação" e pelos "concursos para 
obtenção de financiamentos";

Or. fr

Alteração 273
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; salienta 

Solicita a manutenção da eficácia do 
Objectivo 2, "Competitividade regional e 
emprego", com a sua orientação horizontal; 
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que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada constituído 
pelos "clusters de inovação" e pelos 
"concursos para obtenção de 
financiamentos";

salienta que deve prosseguir o 
desenvolvimento do sistema de eficácia 
comprovada constituído pelos "clusters de 
inovação" e pelos "concursos para 
obtenção de financiamentos";

Or. it

Alteração 274
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; salienta 
que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada constituído 
pelos "clusters de inovação" e pelos 
"concursos para obtenção de 
financiamentos";

22. Solicita a manutenção do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua natureza horizontal; salienta que 
deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada constituído 
pelos "clusters de inovação" e pelos 
"concursos para obtenção de 
financiamentos";

Or. en

Alteração 275
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; salienta 
que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada constituído 
pelos "clusters de inovação" e pelos 
"concursos para obtenção de 
financiamentos";

22. Solicita a manutenção do Objectivo 2, 
"Competitividade regional e emprego", 
com a sua orientação horizontal; salienta 
que deve prosseguir o desenvolvimento do 
sistema de eficácia comprovada constituído
pelos "clusters de inovação" e pelos 
"concursos para obtenção de 
financiamentos";
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Or. en

Alteração 276
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Insta a que seja garantido que as 
regiões mais desenvolvidas são capazes de 
modernizar o seu capital social e 
económico, eliminar bolsas de pobreza e 
fazer face à falta de desenvolvimento 
económico;

Or. en

Alteração 277
Sophie Auconie, Jan Olbrycht, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Entende que uma nova categoria geral 
de financiamento de ajuda, entre 75 e 
90%, contradiz o princípio consagrado da 
política de coesão da UE (ajuda aos mais 
fracos, agrupamento de potencialidades 
endógenas numa abordagem horizontal 
das regiões mais ricas) e rejeita, por isso, 
esta categoria intermédia;

Suprimido

Or. fr

Alteração 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Entende que uma nova categoria geral 
de financiamento de ajuda, entre 75 e 
90%, contradiz o princípio consagrado da 
política de coesão da UE (ajuda aos mais 
fracos, agrupamento de potencialidades 
endógenas numa abordagem horizontal 
das regiões mais ricas) e rejeita, por isso, 
esta categoria intermédia;

Suprimido

Or. en

Alteração 279
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Entende que uma nova categoria geral 
de financiamento de ajuda, entre 75 e 
90%, contradiz o princípio consagrado da 
política de coesão da UE (ajuda aos mais 
fracos, agrupamento de potencialidades 
endógenas numa abordagem horizontal 
das regiões mais ricas) e rejeita, por isso, 
esta categoria intermédia;

Suprimido

Or. cs

Alteração 280
Franz Obermayr

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Entende que uma nova categoria geral Suprimido
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de financiamento de ajuda, entre 75 e 
90%, contradiz o princípio consagrado da 
política de coesão da UE (ajuda aos mais 
fracos, agrupamento de potencialidades 
endógenas numa abordagem horizontal 
das regiões mais ricas) e rejeita, por isso, 
esta categoria intermédia;

Or. de

Alteração 281
Alain Cadec, Jean-Luc Bennahmias

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Entende que uma nova categoria geral 
de financiamento de ajuda, entre 75 e 
90%, contradiz o princípio consagrado da 
política de coesão da UE (ajuda aos mais 
fracos, agrupamento de potencialidades 
endógenas numa abordagem horizontal 
das regiões mais ricas) e rejeita, por isso, 
esta categoria intermédia;

23. Solicita a criação de um dispositivo 
específico para as regiões cujo PIB por 
habitante se situa entre 75 e 90% da 
média da UE, sob a forma de uma nova 
categoria intermédia ou de um dispositivo 
específico no âmbito do Objectivo 2, que 
permita a estas regiões beneficiarem de 
um tratamento adaptado; considera que 
este dispositivo específico deve ser 
financiado, exclusivamente, pelas 
economias que deverão ser realizadas com 
a saída de diversas regiões do Objectivo 1, 
mas não deve, em circunstância alguma, 
implicar a diminuição do financiamento 
disponível para as regiões actualmente 
elegíveis para o Objectivo 2;

Or. fr

Alteração 282
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 23
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Proposta de resolução Alteração

23. Entende que uma nova categoria geral 
de financiamento de ajuda, entre 75 e 
90%, contradiz o princípio consagrado da 
política de coesão da UE (ajuda aos mais 
fracos, agrupamento de potencialidades 
endógenas numa abordagem horizontal 
das regiões mais ricas) e rejeita, por isso, 
esta categoria intermédia;

23. Solicita a criação de um objectivo 
transitório para apoiar as regiões que 
saem do objectivo de convergência e as 
regiões com um PIB per capita entre 75 e 
90%, substituindo o actual sistema de 
phasing-out e phasing-in por um sistema 
equitativo que reflicta o impacto negativo 
da crise económica; está persuadido de 
que este sistema garantirá uma genuína 
igualdade de tratamento entre as regiões e 
promoverá a realização das 
potencialidades de desenvolvimento 
endógenas de todas as regiões da UE;

Or. en

Alteração 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. 23. Entende que uma nova categoria 
geral de financiamento de ajuda, entre 75 
e 90%, contradiz o princípio consagrado 
da política de coesão da UE (ajuda aos 
mais fracos, agrupamento de 
potencialidades endógenas numa 
abordagem horizontal das regiões mais 
ricas) e rejeita, por isso, esta categoria 
intermédia;

23. Entende que, para poder responder às 
suas necessidades de desenvolvimento, é 
necessário introduzir uma nova categoria
intermédia de regiões que, embora tendo 
superado o limiar de elegibilidade do 
objectivo de convergência, ainda não 
alcançaram a plena competitividade; 
solicita que seja destacada a situação 
especial das regiões que saem pela 
primeira vez do objectivo de convergência;

Or. es

Alteração 284
Patrice Tirolien, Estelle Grelier, Luís Paulo Alves
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Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Entende que uma nova categoria geral 
de financiamento de ajuda, entre 75 e 
90%, contradiz o princípio consagrado da 
política de coesão da UE (ajuda aos mais 
fracos, agrupamento de potencialidades 
endógenas numa abordagem horizontal 
das regiões mais ricas) e rejeita, por isso, 
esta categoria intermédia;

23. Solicita a criação de uma nova 
categoria intermédia para as regiões que se 
situam entre 75 e 90% do PIB médio da 
União; entende que este sistema visa 
limitar o efeito de limiar observado a 75% 
do PIB médio da União (limiar de 
elegibilidade actual entre os objectivos de 
convergência e de competitividade 
regional e emprego) e garantir a 
igualdade de tratamento entre estas 
regiões; salienta que o objectivo consiste 
em ter em conta, simultaneamente, as 
dificuldades das regiões que, em 2013, 
deixarão, pela primeira vez, de estar 
abrangidas pelo objectivo de convergência 
e as dificuldades das regiões que, embora 
elegíveis para o objectivo de 
competitividade regional e emprego no 
actual período de programação, 
continuam a enfrentar dificuldades 
socioeconómicas estruturais no âmbito da 
execução da Estratégia Europa 2020 e se 
vêem confrontadas com disparidades 
regionais internas; considera que a 
criação desta categoria não deve penalizar 
as regiões actualmente abrangidas pelo 
objectivo de convergência e pelo objectivo 
de competitividade regional e emprego ou 
que se encontram em phasing-in ou em 
phasing-out;

Or. fr


