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Alteração 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Entende que uma nova categoria geral 
de financiamento de ajuda, situada entre 75 
e 90% do PIB per capita, 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 uma nova categoria geral 
de financiamento de ajuda, situada entre 75 
e 90% do PIB per capita, 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; recorda, no entanto, a 
necessidade de estabelecer um mecanismo 
fiável, apropriado, consolidado e
renovado de supressão progressiva, 
quando necessário por um período mais 
longo, enquadrado por uma estratégia 
dirigida às zonas anteriormente elegíveis 
para o apoio máximo ao abrigo do 
objectivo da convergência;

Or. en

Alteração 286
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Entende que uma nova categoria geral 
de financiamento de ajuda, situada entre 75 
e 90% do PIB per capita, contradiz o 
princípio consagrado da política de coesão 
da UE (ajuda aos mais fracos, agrupamento 
de potencialidades endógenas numa 
abordagem horizontal das regiões mais 

(Não se aplica à versão portuguesa)
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ricas) e rejeita, por isso, esta categoria 
intermédia;

Or. en

Alteração 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Receia que a categoria transitória 
proposta pela Comissão adquira carácter 
permanente e resulte em detrimento de 
outras regiões; solicita, por conseguinte, 
que as regras transitórias sejam 
degressivas, limitadas no tempo e 
restringidas a regiões actualmente 
elegíveis para apoio a título do objectivo 
da convergência;

Or. de

Alteração 288
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 

24. É claramente de opinião que o 
objectivo da "cooperação territorial" deve 
ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a contribuição 
do FEDER para este objectivo seja 
aumentada para um nível equivalente a
7% do orçamento total da política de 
coesão; salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
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termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

Or. fr

Alteração 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma 
relação mais forte com as redes 
transeuropeias nos termos das prioridades 
europeias, bem como com as infra-
estruturas transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de 
incentivos adicionais a todas as regiões 
fronteiriças;

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial"
representa um elevado valor acrescentado 
europeu, pelo que deve ser reforçado em 
todas as fronteiras internas da UE e nas 
suas três dimensões (transfronteiriça, inter-
regional e transnacional) e solicita que a
percentagem dos Fundos Estruturais seja 
aumentada para 7%; salienta a importância 
das regiões fronteiriças para a integração 
da União Europeia e o reforço da coesão 
transfronteiriça; salienta a importância
de colmatar as lacunas existentes nos 
modos sustentáveis de infra-estruturas
para atingir os objectivos da UE 2020; 
solicita uma taxa de co-financiamento de 
todos os fundos, em todos os programas, 
superior em 10 pontos percentuais a título 
de prémio promocional para a coesão 
territorial, devido aos custos adicionais 
ocasionados pelos complexos processos de 
decisão relativos aos projectos 
multilaterais; salienta o valor 
acrescentado dos agrupamentos europeus 
de cooperação territorial (AECT) e apoia 
o seu desenvolvimento;

Or. en
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Alteração 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras 
internas da UE, deve ser reforçado nas
suas três dimensões (transfronteiriço, 
inter-regional e transnacional) e solicita 
que o seu coeficiente seja aumentado para 
7%; salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma 
relação mais forte com as redes 
transeuropeias nos termos das prioridades 
europeias, bem como com as infra-
estruturas transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de 
incentivos adicionais a todas as regiões 
fronteiriças;

24. É claramente de opinião que as três 
dimensões (transfronteiriça, inter-regional 
e transnacional) do objectivo da 
"cooperação territorial"devem ser 
reforçadas em todas as fronteiras da UE e 
solicita que a percentagem de fundos 
atribuídos seja aumentada; salienta a sua
importância para atingir os objectivos da 
UE 2020;

Or. es

Alteração 291
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
dos Fundos Estruturais seja aumentada 
para 7%, que devem ser atribuídos aos 
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fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de 
incentivos adicionais a todas as regiões 
fronteiriças;

programas e não aos Estados-Membros, 
não devendo, portanto, estar sujeitos à 
regra de limitação; salienta a importância 
das regiões fronteiriças para atingir os 
objectivos da UE 2020; considera 
necessária uma relação mais forte com as 
redes transeuropeias nos termos das 
prioridades europeias, bem como com as 
infra-estruturas transfronteiriças;

Or. en

Alteração 292
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de 
incentivos adicionais a todas as regiões 
fronteiriças;

24. É de opinião que o Objectivo 3 da 
"cooperação territorial" deve ser reforçado
em todas as fronteiras internas da UE e nas 
suas três dimensões (transfronteiriça, 
inter-regional e transnacional); salienta a 
importância das regiões fronteiriças para 
atingir os objectivos da UE 2020; 
considera necessária uma relação mais 
forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças;

Or. it

Alteração 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, 
Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma 
relação mais forte com as redes 
transeuropeias nos termos das prioridades 
europeias, bem como com as infra-
estruturas transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
dos Fundos Estruturais seja aumentada
para 7%; solicita que a afectação dos 
fundos para cada programa de 
cooperação territorial seja feita com base 
em critérios harmonizados, a fim de dar 
uma resposta estratégica e integrada às 
necessidades e especificidades de cada 
território e área geográfica em causa;
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessário reforçar a 
coordenação das redes transeuropeias e 
das respectivas subvenções em 
conformidade com as prioridades 
europeias, bem como das infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

Or. fr

Alteração 294
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
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coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

dos Fundos Estruturais seja aumentada; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

Or. en

Alteração 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
dos Fundos Estruturais seja aumentada
para 10%; salienta a importância das 
regiões fronteiriças para atingir os 
objectivos da UE 2020; considera 
necessária uma relação mais forte com as 
redes transeuropeias nos termos das 
prioridades europeias, bem como com as 
infra-estruturas transfronteiriças, e solicita 
a disponibilização de um leque de 
incentivos adicionais a todas as regiões 
fronteiriças;

Or. de

Alteração 296
Petru Constantin Luhan
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Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
dos Fundos Estruturais seja aumentada
para 10%; salienta a importância das 
regiões fronteiriças para atingir os 
objectivos da UE 2020 e reconhece o 
papel que as regiões que fazem fronteira 
com dois ou mais Estados não membros 
da UE desempenham na consecução dos 
objectivos da política de vizinhança; 
considera necessária uma relação mais 
forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

Or. ro

Alteração 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
dos Fundos Estruturais seja aumentada
para 7%; convida a Comissão a reservar
uma parte deste aumento para projectos 
que visem reforçar as sinergias de 
cooperação entre regiões que 
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termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

correspondem a diferentes objectivos 
(entre regiões dos objectivos 3 e 2, regiões 
dos objectivos 3 e 1, regiões dos objectivos 
2 e 1), bem como para projectos que visem 
exclusivamente reforçar a cooperação 
entre regiões do objectivo 1; salienta a 
importância das regiões fronteiriças para 
atingir os objectivos da UE 2020; 
considera necessária uma relação mais 
forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

Or. en

Alteração 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
dos Fundos Estruturais seja aumentada
para 7%; salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;
solicita a simplificação das regras de 
execução que regem os programas do 
objectivo 3, com base no princípio da 
proporcionalidade, bem como a 
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elaboração de um conjunto comum de 
regras de elegibilidade, todas elas 
condições prévias para que estes 
programas se tornem mais eficazes e mais 
visíveis;

Or. en

Alteração 299
Manfred Weber

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
dos Fundos Estruturais seja aumentada 
para 7%; salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;
salienta o estreito envolvimento dos 
decisores a nível local, pois só desse modo 
poderão os programas ser concretizados;

Or. de

Alteração 300
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 24
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Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
dos Fundos Estruturais seja aumentada 
para 7%; salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias, 
nomeadamente de transportes e de 
energia, nos termos das prioridades 
europeias, bem como com as infra-
estruturas transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

Or. fr

Alteração 301
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "coesão territorial", 
cooperação em todas as fronteiras internas 
da UE, deve ser reforçado nas suas três 
dimensões (transfronteiriço, inter-regional 
e transnacional) e solicita que o seu 
coeficiente seja aumentado para 7%; 
salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias nos 
termos das prioridades europeias, bem 
como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a 
disponibilização de um leque de incentivos 

24. É claramente de opinião que o 
Objectivo 3 da "cooperação territorial" 
deve ser reforçado em todas as fronteiras 
internas da UE e nas suas três dimensões 
(transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional) e solicita que a percentagem 
dos Fundos Estruturais seja aumentada 
para 7%; salienta a importância das regiões 
fronteiriças para atingir os objectivos da 
UE 2020; considera necessária uma relação 
mais forte com as redes transeuropeias, 
nomeadamente de transportes e de 
energia, nos termos das prioridades 
europeias, bem como com as infra-
estruturas transfronteiriças, e solicita a 
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adicionais a todas as regiões fronteiriças; disponibilização de um leque de incentivos 
adicionais a todas as regiões fronteiriças;

Or. fr

Alteração 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Considera que os agrupamentos 
europeus de cooperação territorial 
(AECT) constituem um instrumento único 
e precioso de governação territorial, que
responde às necessidades de cooperação 
estruturada e que devem ser promovidos
como um instrumento para criar sistemas 
de governação transfronteiriça, 
assegurando a apropriação das diferentes 
políticas a nível regional e local;

Or. en

Alteração 303
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Considera que novos fundos temáticos 
(clima, energia, transportes) poderão 
esvaziar o princípio consagrado da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros e comprometer a 
participação regional na concretização de 
objectivos da UE 2020;

25. Considera que novos fundos temáticos 
(clima, energia, transportes) poderão 
esvaziar o princípio consagrado da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros, pôr em risco os 
programas de desenvolvimento integrado 
e comprometer a participação regional na 
concretização de objectivos da UE 2020;
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Or. en

Alteração 304
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Considera que novos fundos temáticos 
(clima, energia, transportes) poderão 
esvaziar o princípio consagrado da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros e comprometer a 
participação regional na concretização de 
objectivos da UE 2020;

25. Considera que novos fundos temáticos 
(clima, energia, transportes) poderão 
esvaziar o princípio consagrado da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros e comprometer a 
disponibilidade de sinergias, a eficácia 
das intervenções e, consequentemente, a 
participação regional na concretização de 
objectivos da UE 2020;

Or. en

Alteração 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Considera que novos fundos temáticos 
(clima, energia, transportes) poderão 
esvaziar o princípio consagrado da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros e comprometer a 
participação regional na concretização de
objectivos da UE 2020;

25. Considera que novos fundos temáticos 
(clima, energia, transportes) poderão 
esvaziar o princípio consagrado da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros e comprometer a 
participação para os objectivos da política 
de coesão;

Or. en

Alteração 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Considera que novos fundos temáticos 
(clima, energia, transportes) poderão 
esvaziar o princípio consagrado da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros e comprometer a 
participação regional na concretização de 
objectivos da UE 2020;

25. Considera que novos fundos temáticos 
(clima, energia, transportes) poderão 
esvaziar o princípio consagrado da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros e comprometer a 
participação regional na concretização da 
política de coesão europeia;

Or. es

Alteração 307
Juozas Imbrasas

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Considera que novos fundos temáticos 
(clima, energia, transportes) poderão 
esvaziar o princípio consagrado da partilha 
de responsabilidade pelos programas e 
recursos financeiros e comprometer a 
participação regional na concretização de 
objectivos da UE 2020;

25. Rejeita firmemente todas as propostas 
de nacionalização ou "sectoralização" da 
política de coesão; considera que novos 
fundos temáticos (clima, energia, 
transportes) poderão esvaziar o princípio 
consagrado da partilha de responsabilidade 
pelos programas e recursos financeiros e 
comprometer a participação regional na 
concretização de objectivos da UE 2020;

Or. lt

Alteração 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita que o FSE, enquanto parte 26. Solicita que o FSE permaneça sob a 
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integrante da política de coesão, continue 
a reforçar a integração social, o 
crescimento económico e o emprego; vê 
no FSE o mais importante instrumento da 
UE em termos de política de emprego e 
mercado de trabalho; atribui uma especial 
importância à promoção da qualificação e 
da mobilidade, à melhoria da igualdade 
de oportunidade de ambos os sexos, à 
integração das pessoas com deficiência, 
bem como ao apoio às PME;

égide da política de coesão; salienta o 
papel especial que este desempenha 
enquanto instrumento fundamental ao 
serviço das políticas de emprego e do 
mercado de trabalho e da coesão social de 
todas as regiões, nomeadamente devido ao 
seu contributo para a integração social e a 
promoção do emprego, a educação, a 
formação e a aprendizagem ao longo da 
vida, a transição para uma economia 
sustentável e a luta contra a pobreza; 
sublinha que estes objectivos não podem
ser alcançados pelas autoridades públicas 
por si só, e que os actores não estatais em 
especial, incluindo as empresas da 
economia social, desempenham um papel 
central no balanço relativo à integração 
social; solicita uma maior tomada em 
consideração da abordagem territorial por 
parte do FSE, a fim de aumentar a 
eficácia e a visibilidade das suas 
intervenções;

Or. en

Alteração 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita que o FSE, enquanto parte 
integrante da política de coesão, continue a 
reforçar a integração social, o crescimento 
económico e o emprego; vê no FSE o 
mais importante instrumento da UE em 
termos de política de emprego e mercado 
de trabalho; atribui uma especial 
importância à promoção da qualificação e 
da mobilidade, à melhoria da igualdade 
de oportunidade de ambos os sexos, à 
integração das pessoas com deficiência, 
bem como ao apoio às PME;

26. Assinala o papel fundamental que o 
FSE desempenha na inclusão social e nas
políticas de emprego e do mercado de 
trabalho; solicita que o FSE, enquanto 
parte integrante da política de coesão, 
continue a reforçar a inclusão social, a 
melhorar o emprego e as oportunidades
laborais, a promover a formação dos 
trabalhadores e a adaptação das 
qualificações dos trabalhadores às 
exigências do mercado de trabalho por 
forma a permitir a sua melhor integração, 
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a promover igualdade de género, a 
favorecer a integração das pessoas 
desfavorecidas e a apoiar o 
desenvolvimento da economia social e das 
PME;

Or. en

Alteração 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita que o FSE, enquanto parte 
integrante da política de coesão, continue a 
reforçar a integração social, o crescimento 
económico e o emprego; vê no FSE o mais 
importante instrumento da UE em termos 
de política de emprego e mercado de 
trabalho; atribui uma especial importância 
à promoção da qualificação e da 
mobilidade, à melhoria da igualdade de 
oportunidade de ambos os sexos, à 
integração das pessoas com deficiência, 
bem como ao apoio às PME;

26. Solicita que o FSE, enquanto parte 
integrante da política de coesão, continue a 
reforçar a integração social, o crescimento 
económico e o emprego; vê no FSE o mais 
importante instrumento da UE em termos 
de política de emprego e mercado de 
trabalho; atribui uma especial importância 
à promoção da qualificação e da 
mobilidade, privilegiando as formações 
que melhor respondam às necessidades 
locais, à melhoria da igualdade de 
oportunidade de ambos os sexos e das 
pessoas com deficiência, à integração e 
reinserção social das pessoas 
desfavorecidas, bem como ao apoio às 
PME e aos trabalhadores independentes;

Or. fr

Alteração 311
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita que o FSE, enquanto parte 26. Solicita que o FSE, enquanto parte 
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integrante da política de coesão, continue a 
reforçar a integração social, o crescimento 
económico e o emprego; vê no FSE o mais 
importante instrumento da UE em termos 
de política de emprego e mercado de 
trabalho; atribui uma especial importância 
à promoção da qualificação e da 
mobilidade, à melhoria da igualdade de 
oportunidade de ambos os sexos, à 
integração das pessoas com deficiência, 
bem como ao apoio às PME;

integrante da política de coesão, seja mais 
territorializado a fim de aumentar a sua 
eficácia e melhorar a visibilidade das suas 
intervenções e da finalidade das políticas 
que financia; recorda que este continua a 
reforçar a integração social, o crescimento 
económico e o emprego; vê no FSE o mais 
importante instrumento da UE em termos 
de política de emprego e mercado de 
trabalho; atribui uma especial importância 
à promoção da qualificação e da 
mobilidade, à melhoria da igualdade de 
oportunidade de ambos os sexos, à 
integração das pessoas desfavorecidas, 
bem como ao apoio às PME;

Or. fr

Alteração 312
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Solicita que o FSE, enquanto parte 
integrante da política de coesão, continue a 
reforçar a integração social, o crescimento 
económico e o emprego; vê no FSE o mais 
importante instrumento da UE em termos 
de política de emprego e mercado de 
trabalho; atribui uma especial importância 
à promoção da qualificação e da 
mobilidade, à melhoria da igualdade de 
oportunidade de ambos os sexos, à 
integração das pessoas com deficiência, 
bem como ao apoio às PME;

26. Solicita que o FSE, enquanto parte 
integrante da política de coesão, continue a 
reforçar a integração social, o crescimento 
económico e o emprego; vê no FSE o mais 
importante instrumento da UE em termos 
de política de emprego e mercado de 
trabalho; atribui uma especial importância 
à promoção da qualificação e da 
mobilidade, à melhoria da igualdade de 
oportunidade de ambos os sexos, à 
integração das pessoas desfavorecidas, 
bem como ao apoio aos serviços sociais, à 
inclusão social e às PME; reitera a 
necessidade de o FSE continuar a ser um 
elemento-chave da política de coesão, 
respondendo, em conjunto com o 
FEDER, às necessidades de 
desenvolvimento das regiões;

Or. en
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Alteração 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos; solicita, além 
disso, o estabelecimento de uma melhor 
sinergia entre o FED e o FEDER;

Or. fr

Alteração 314
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos; apoia a introdução 
de uma opção relativa aos programas 
operacionais multifundos que facilitasse 
ainda mais as abordagens integradas;

Or. en
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Alteração 315
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos e permitida a opção 
dos programas multifundos;

Or. en

Alteração 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras de
desenvolvimento local e regional, em 
especial em relação ao FSE com o FEDER, 
e solicita que, precisamente tendo em vista 
o planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

Or. en

Alteração 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev
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Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita o 
estabelecimento de regras comuns de 
elegibilidade e que, precisamente tendo em 
vista o planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja melhorada e 
facilitada a possibilidade de financiamento 
cruzado entre ambos os fundos;

Or. en

Alteração 318
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do desenvolvimento
baseado no local, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

Or. en

Alteração 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 27



AM\865326PT.doc 23/164 PE464.689v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

27. Remete para as sinergias das 
abordagens integradoras, em especial em 
relação ao FSE com o FEDER, e solicita 
que, precisamente tendo em vista o 
planeamento integrado do desenvolvimento
baseado no local, seja facilitada a 
possibilidade de financiamento cruzado 
entre ambos os fundos;

Or. en

Alteração 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Solicita, no intuito de aumentar as 
sinergias, uma maior integração das 
políticas sectoriais (transportes, energia, 
investigação, ambiente, educação) na 
política estrutural e de coesão, gerando 
uma maior eficácia e uma melhor 
coordenação entre os Fundos Estruturais, 
os programas de iniciativa comunitária 
(PIC) e os Programas-Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento; sugere 
que os programas multifundos são 
susceptíveis de contribuir para um 
trabalho mais integrado e de aumentar a 
eficácia entre estes diferentes fundos;
considera que as parcerias de 
desenvolvimento nacional e regional são
um instrumento adequado para associar
as diversas políticas; sublinha, a este 
respeito, a necessidade de definir 
objectivos claros e de avaliar a 
consecução dos objectivos nos 
Estados-Membros;
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Or. en

Alteração 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 27-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-C. Propõe a territorialização das 
políticas de investigação e 
desenvolvimento; salienta, por 
conseguinte, a importância de adaptar a 
política de coesão e as políticas de 
investigação e inovação às necessidades 
específicas dos territórios; constata que 
uma maior participação das autoridades 
regionais e locais na concepção e na 
execução dos programas de inovação se 
torna crucial atendendo à impossibilidade 
de aplicar a mesma estratégia de 
desenvolvimento a todas as regiões;

Or. en

Alteração 322
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Solicita um quadro estratégico comum 
para o FEDER, o FSE, o Fundo de Coesão, 
o FEADER e o FEP para o período de 
programação após 2013, entende que o 
modelo de abordagem regulamentar 
harmonizado (administração, elegibilidade, 
auditoria, normas para apresentação de 
relatórios) deverá ser reforçado através de 
um regulamento-quadro comum;

28. Solicita um quadro estratégico comum 
para o FEDER, o FSE, o Fundo de Coesão, 
o FEADER e o FEP para o período de 
programação após 2013, entende que o 
modelo de abordagem regulamentar 
harmonizado (administração, elegibilidade, 
auditoria, normas para apresentação de 
relatórios) deverá ser reforçado;
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Or. en

Alteração 323
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Solicita um quadro estratégico comum 
para o FEDER, o FSE, o Fundo de Coesão, 
o FEADER e o FEP para o período de 
programação após 2013, entende que o 
modelo de abordagem regulamentar 
harmonizado (administração, elegibilidade, 
auditoria, normas para apresentação de 
relatórios) deverá ser reforçado através de 
um regulamento-quadro comum;

28. Solicita um quadro estratégico comum 
para o FEDER, o FSE, o Fundo de Coesão, 
os Programas-Quadro, o FEADER e o 
FEP para o período de programação após 
2013, entende que o modelo de abordagem 
regulamentar harmonizado (administração, 
elegibilidade, auditoria, normas para 
apresentação de relatórios) deverá ser 
reforçado através de um regulamento-
quadro comum; salienta, a este respeito, a 
importância de uma boa cooperação entre 
os diferentes fundos para se atingirem 
resultados; solicita à Comissão que 
proceda aos ajustamentos necessários, 
para que os fundos pertinentes possam, 
sempre que possível, complementar-se;

Or. en

Alteração 324
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Solicita um quadro estratégico comum 
para o FEDER, o FSE, o Fundo de Coesão, 
o FEADER e o FEP para o período de 
programação após 2013, entende que o 
modelo de abordagem regulamentar 
harmonizado (administração, elegibilidade, 
auditoria, normas para apresentação de 
relatórios) deverá ser reforçado através de 

28. Solicita um quadro estratégico comum 
para o FEDER, o FSE, o Fundo de Coesão, 
o FEADER e o FEP para o período de 
programação após 2013, entende que o 
modelo de abordagem regulamentar 
harmonizado (administração, elegibilidade, 
auditoria, normas para apresentação de 
relatórios) deverá ser reforçado através de 
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um regulamento-quadro comum; um regulamento-quadro comum; lembra a 
sua preocupação constante de privilegiar 
os procedimentos mais simples e aqueles 
que os intervenientes locais estão em 
melhores condições de utilizar;

Or. fr

Alteração 325
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Solicita um quadro estratégico comum 
para o FEDER, o FSE, o Fundo de Coesão, 
o FEADER e o FEP para o período de 
programação após 2013, entende que o 
modelo de abordagem regulamentar 
harmonizado (administração, elegibilidade, 
auditoria, normas para apresentação de 
relatórios) deverá ser reforçado através de 
um regulamento-quadro comum;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 326
Danuta Maria Hübner

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Solicita a adopção de um novo 
quadro estratégico comum pelo Conselho 
e pelo Parlamento em conformidade com 
o processo legislativo ordinário com base 
no artigo 177.º do TFUE;

Or. en
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Alteração 327
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER 
com incidência regional (actuais eixos 3 e 
4) neste contexto e solicita instruções 
vinculativas para os Estados-Membros e 
as regiões, de modo a criar estruturas 
administrativas mais harmonizadas para 
os fundos estruturais da UE e criar 
programas de desenvolvimento rural com 
incidência regional;

Suprimido

Or. en

Alteração 328
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER com 
incidência regional (actuais eixos 3 e 4) 
neste contexto e solicita instruções 
vinculativas para os Estados-Membros e 
as regiões, de modo a criar estruturas 
administrativas mais harmonizadas para 
os fundos estruturais da UE e criar 
programas de desenvolvimento rural com 
incidência regional;

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER com 
incidência regional (actuais eixos 3 e 4) 
neste contexto, e que paralelamente se 
pondere a reafectação de recursos;

Or. en
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Alteração 329
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER 
com incidência regional (actuais eixos 3 e 
4) neste contexto e solicita instruções 
vinculativas para os Estados-Membros e 
as regiões, de modo a criar estruturas 
administrativas mais harmonizadas para 
os fundos estruturais da UE e criar 
programas de desenvolvimento rural com 
incidência regional;

29. Recomenda a harmonização das 
regras que regem os fundos integrados no 
quadro estratégico comum; considera 
conveniente ter em conta as condições 
regionais específicas aquando da
harmonização das estruturas 
administrativas;

Or. de

Alteração 330
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER 
com incidência regional (actuais eixos 3 e 
4) neste contexto e solicita instruções 
vinculativas para os Estados-Membros e as 
regiões, de modo a criar estruturas 
administrativas mais harmonizadas para os 
fundos estruturais da UE e criar programas 
de desenvolvimento rural com incidência 
regional;

29. Solicita instruções vinculativas para os 
Estados-Membros e as regiões, de modo a 
criar estruturas administrativas mais 
harmonizadas para os fundos estruturais da 
UE e criar programas de desenvolvimento 
rural com incidência regional;

Or. en

Alteração 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER com 
incidência regional (actuais eixos 3 e 4) 
neste contexto e solicita instruções 
vinculativas para os Estados-Membros e as 
regiões, de modo a criar estruturas 
administrativas mais harmonizadas para os 
fundos estruturais da UE e criar programas 
de desenvolvimento rural com incidência 
regional;

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER com 
incidência regional (actuais eixos 3 e 4) 
neste contexto; considera, no entanto, que 
tal reintegração não deve dar lugar a uma
redução dos orçamentos consagrados ao
FEDER e ao FEADER; solicita, além 
disso, instruções vinculativas para os 
Estados-Membros e as regiões, de modo a 
criar estruturas administrativas mais 
harmonizadas para os fundos estruturais da 
UE e criar programas de desenvolvimento 
rural com incidência regional;

Or. fr

Alteração 332
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER com 
incidência regional (actuais eixos 3 e 4) 
neste contexto e solicita instruções 
vinculativas para os Estados-Membros e as 
regiões, de modo a criar estruturas 
administrativas mais harmonizadas para os 
fundos estruturais da UE e criar programas 
de desenvolvimento rural com incidência 
regional;

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER com 
incidência regional (actuais eixos 3 e 4) 
neste contexto; opõe-se, no entanto, a que 
tal reintegração possa dar lugar a uma 
redução dos orçamentos consagrados ao 
FEDER e ao FEADER; solicita instruções 
vinculativas para os Estados-Membros e as 
regiões, de modo a criar estruturas 
administrativas mais harmonizadas para os 
fundos estruturais da UE e criar programas 
de desenvolvimento rural com incidência 
regional;

Or. fr
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Alteração 333
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER com 
incidência regional (actuais eixos 3 e 4) 
neste contexto e solicita instruções 
vinculativas para os Estados-Membros e as 
regiões, de modo a criar estruturas 
administrativas mais harmonizadas para os 
fundos estruturais da UE e criar programas 
de desenvolvimento rural com incidência 
regional;

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER com 
incidência regional (actuais eixos 3 e 4) 
neste contexto e solicita o estabelecimento 
de indicadores comuns para os 
Estados-Membros e as regiões, de modo a 
criar estruturas administrativas mais 
harmonizadas para os fundos estruturais da 
UE e criar programas de desenvolvimento 
rural com incidência regional;

Or. en

Alteração 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recomenda a verificação da 
reintegração dos programas FEADER com 
incidência regional (actuais eixos 3 e 4) 
neste contexto e solicita instruções 
vinculativas para os Estados-Membros e as 
regiões, de modo a criar estruturas 
administrativas mais harmonizadas para os 
fundos estruturais da UE e criar programas 
de desenvolvimento rural com incidência 
regional;

29. Recomenda a verificação da integração
dos programas FEADER com incidência 
regional (actuais eixos 3 e 4) neste 
contexto e solicita instruções vinculativas 
para os Estados-Membros e as regiões, de 
modo a criar estruturas administrativas 
mais harmonizadas para os fundos 
estruturais da UE e criar programas de 
desenvolvimento rural com incidência 
regional;

Or. en

Alteração 335
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
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Evgeni Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o 
abandono do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, sendo as 
suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer 
uma verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de 
projectos;

Suprimido

Or. en

Alteração 336
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o 
abandono do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, sendo as 
suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer 
uma verificação da conformidade com os 

Suprimido
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Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de 
projectos;

Or. fr

Alteração 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o 
abandono do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, sendo as 
suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer 
uma verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem,
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de 
projectos;

Suprimido

Or. en

Alteração 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o 
abandono do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, sendo as 
suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer 
uma verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de 
projectos;

30. Requer, por razões de eficiência, a 
coordenação das intervenções dos fundos 
que são importantes para o 
desenvolvimento regional e a coesão, a fim
de evitar duplicações;

Or. es

Alteração 339
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o abandono 
do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização como instrumento autónomo, 
sendo as suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer uma 
verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o abandono 
do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização como instrumento autónomo, 
sendo as suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer uma 
verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão, do Fundo Social 
Europeu e do Fundo Europeu de 
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atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de 
projectos;

Desenvolvimento Regional;

Or. en

Alteração 340
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o 
abandono do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, sendo as 
suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer 
uma verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; requer uma verificação 
da conformidade com os Tratados 
Europeus de uma eventual fusão do Fundo 
de Coesão e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;

Or. it

Alteração 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta de resolução
N.º 30
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Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o abandono 
do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização como instrumento autónomo, 
sendo as suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer 
uma verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de 
projectos;

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o abandono 
do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização como instrumento autónomo, 
sendo as suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social;

Or. en

Alteração 342
Gaston Franco

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o 
abandono do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, sendo as 
suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer 
uma verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; requer uma verificação 
da conformidade com os Tratados 
Europeus de uma eventual fusão do Fundo 
de Coesão e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;



PE464.689v01-00 36/164 AM\865326PT.doc

PT

Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;

Or. fr

Alteração 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o 
abandono do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, sendo as suas 
funções adequadamente contempladas no 
Fundo Social; requer uma verificação da 
conformidade com os Tratados Europeus 
de uma eventual fusão do Fundo de Coesão 
e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional; chama a atenção para o facto de 
as despesas do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo de 
Coesão estarem, de um modo geral, 
previstas para o financiamento do mesmo 
tipo de projectos;

30. Requer, por razões de eficiência, a 
fusão de fundos que são importantes para o 
desenvolvimento regional e a coesão; 
recomenda que o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização seja 
racionalizado e integrado com os fundos 
estruturais, garantindo que tal não 
signifique uma diminuição da dimensão 
global da rubrica relativa à coesão; requer 
uma verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;

Or. en

Alteração 344
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 30. Requer, por razões de eficiência, a 
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abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o 
abandono do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, sendo as suas 
funções adequadamente contempladas no 
Fundo Social; requer uma verificação da 
conformidade com os Tratados Europeus 
de uma eventual fusão do Fundo de Coesão 
e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional; chama a atenção para o facto de 
as despesas do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo de 
Coesão estarem, de um modo geral, 
previstas para o financiamento do mesmo 
tipo de projectos;

abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda que o 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização seja racionalizado e 
integrado com o Fundo Social; requer uma 
verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;

Or. en

Alteração 345
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o abandono 
do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização como instrumento autónomo, 
sendo as suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer uma 
verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o abandono 
do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização como instrumento autónomo, 
sendo as suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social, sem que tal 
tenha um impacto global na rubrica 
relativa à coesão no orçamento da UE; 
requer uma verificação da conformidade 
com os Tratados Europeus de uma eventual 
fusão do Fundo de Coesão e do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional; 
chama a atenção para o facto de as 
despesas do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo de 
Coesão estarem, de um modo geral, 
previstas para o financiamento do mesmo 
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tipo de projectos;

Or. en

Alteração 346
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Requer, por razões de eficiência, a 
abolição ou a fusão de fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o abandono 
do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização como instrumento autónomo, 
sendo as suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer uma 
verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;

30. Requer, por razões de eficiência, uma 
melhor coordenação dos fundos que são 
importantes para o desenvolvimento 
regional e a coesão; recomenda o abandono 
do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização como instrumento autónomo, 
sendo as suas funções adequadamente 
contempladas no Fundo Social; requer uma 
verificação da conformidade com os 
Tratados Europeus de uma eventual fusão 
do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional; chama a 
atenção para o facto de as despesas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, 
de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;

Or. en

Alteração 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 30-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

30-A. Solicita a revisão do regulamento 
relativo à cooperação transfronteiriça nas 
fronteiras externas e do actual IEVP, 
integrando estes fundos no Objectivo 3 
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"cooperação territorial";

Or. en

Alteração 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 30 – parágrafo 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

Salienta que o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG) é um 
meio complementar para a consecução 
dos objectivos do Fundo Social Europeu, 
uma vez que visa ajudar os trabalhadores 
que perderam o emprego em resultado da 
globalização e da crise a reintegrar o 
mercado de trabalho;

Or. it

Alteração 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Congratula-se com os objectivos 
estabelecidos pelas Parcerias para o 
Desenvolvimento e o Investimento 
propostas pela Comissão (em vez dos 
anteriores planos estratégicos de cada 
Estado individualmente) para celebração
entre a UE e os Estados-Membros; 
solicita que, a este respeito, sejam 
estabelecidas prioridades de investimento, 
com vista à aplicação da Estratégia UE 
2020, bem como mais objectivos em 

31. Salienta a importância de envolver, 
tanto quanto possível, as autoridades 
regionais e locais, os parceiros sociais e 
as ONG na determinação das prioridades 
da política de coesão; salienta que a 
governação a vários níveis é um dos 
princípios essenciais da política de 
coesão, sendo fundamental para garantir 
a qualidade do processo de decisão, do 
planeamento estratégico e da 
implementação dos objectivos; considera 
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matéria de política estrutural e de coesão; 
considera necessária uma clarificação, o 
mais rápido possível, da repartição 
concreta de competências entre os vários 
níveis envolvidos e solicita que as 
competências nacionais e/ou regionais
sejam salvaguardadas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade;

necessária uma clarificação, o mais rápido 
possível, da repartição concreta de 
competências entre os vários níveis 
envolvidos e solicita que as competências 
sejam reforçadas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade;

Or. en

Alteração 350
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Congratula-se com os objectivos 
estabelecidos pelas Parcerias para o 
Desenvolvimento e o Investimento 
propostas pela Comissão (em vez dos 
anteriores planos estratégicos de cada 
Estado individualmente) para celebração 
entre a UE e os Estados-Membros; solicita 
que, a este respeito, sejam estabelecidas
prioridades de investimento, com vista à 
aplicação da Estratégia UE 2020, bem 
como mais objectivos em matéria de 
política estrutural e de coesão; considera 
necessária uma clarificação, o mais rápido 
possível, da repartição concreta de 
competências entre os vários níveis 
envolvidos e solicita que as competências 
nacionais e/ou regionais sejam 
salvaguardadas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade;

31. Congratula-se com os objectivos 
estabelecidos pelas Parcerias para o 
Desenvolvimento e o Investimento 
propostas pela Comissão (em vez dos 
anteriores planos estratégicos de cada 
Estado individualmente) para celebração 
entre a UE e os Estados-Membros; solicita 
que, a este respeito, sejam estabelecidos 
objectivos em matéria de política de 
coesão bem como as respectivas 
prioridades, com vista à aplicação da 
Estratégia UE 2020; considera necessária 
uma clarificação, o mais rápido possível, 
da repartição concreta de competências 
entre os vários níveis envolvidos e solicita 
que as competências nacionais e/ou 
regionais sejam salvaguardadas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade;

Or. en

Alteração 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Congratula-se com os objectivos 
estabelecidos pelas Parcerias para o 
Desenvolvimento e o Investimento 
propostas pela Comissão (em vez dos 
anteriores planos estratégicos de cada 
Estado individualmente) para celebração 
entre a UE e os Estados-Membros; solicita 
que, a este respeito, sejam estabelecidas 
prioridades de investimento, com vista à 
aplicação da Estratégia UE 2020, bem 
como mais objectivos em matéria de 
política estrutural e de coesão; considera 
necessária uma clarificação, o mais rápido 
possível, da repartição concreta de 
competências entre os vários níveis 
envolvidos e solicita que as competências 
nacionais e/ou regionais sejam 
salvaguardadas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade;

31. Congratula-se com os objectivos 
estabelecidos pelos contratos de parceria 
para o desenvolvimento e o investimento
propostos pela Comissão (em vez dos 
anteriores planos estratégicos de cada 
Estado individualmente) para celebração 
entre a UE e os Estados-Membros; solicita 
que, a este respeito, sejam estabelecidas 
prioridades de investimento, com vista à 
aplicação da Estratégia UE 2020, bem 
como mais objectivos em matéria de 
coesão; considera necessária uma 
clarificação, o mais rápido possível, da 
repartição concreta de competências entre 
os vários níveis envolvidos e solicita que as 
competências nacionais e/ou regionais 
sejam salvaguardadas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade;

Or. es

Alteração 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Congratula-se com os objectivos 
estabelecidos pelas Parcerias para o 
Desenvolvimento e o Investimento 
propostas pela Comissão (em vez dos 
anteriores planos estratégicos de cada 
Estado individualmente) para celebração 
entre a UE e os Estados-Membros; solicita 
que, a este respeito, sejam estabelecidas 
prioridades de investimento, com vista à 
aplicação da Estratégia UE 2020, bem 
como mais objectivos em matéria de 

31. Congratula-se com os objectivos 
estabelecidos pelas Parcerias para o 
Desenvolvimento e o Investimento 
propostas pela Comissão (em vez dos 
anteriores planos estratégicos de cada 
Estado individualmente) para celebração 
entre a UE e os Estados-Membros; solicita 
que, a este respeito, sejam estabelecidas 
prioridades de investimento, com vista à 
aplicação da Estratégia UE 2020, bem 
como mais objectivos em matéria de 
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política estrutural e de coesão; considera 
necessária uma clarificação, o mais rápido 
possível, da repartição concreta de 
competências entre os vários níveis 
envolvidos e solicita que as competências 
nacionais e/ou regionais sejam 
salvaguardadas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade;

política estrutural e de coesão; considera 
necessária uma clarificação, o mais rápido 
possível, da repartição concreta de 
competências entre os vários níveis 
envolvidos e solicita que as competências 
nacionais e/ou regionais e locais sejam 
salvaguardadas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade; apela a um 
compromisso claro para uma participação 
adequada dos parceiros nos contratos de 
parceria para o desenvolvimento e o 
investimento;

Or. en

Alteração 353
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Congratula-se com os objectivos 
estabelecidos pelas Parcerias para o 
Desenvolvimento e o Investimento 
propostas pela Comissão (em vez dos 
anteriores planos estratégicos de cada 
Estado individualmente) para celebração 
entre a UE e os Estados-Membros; solicita 
que, a este respeito, sejam estabelecidas 
prioridades de investimento, com vista à 
aplicação da Estratégia UE 2020, bem 
como mais objectivos em matéria de 
política estrutural e de coesão; considera 
necessária uma clarificação, o mais rápido 
possível, da repartição concreta de 
competências entre os vários níveis 
envolvidos e solicita que as competências 
nacionais e/ou regionais sejam 
salvaguardadas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade;

31. Congratula-se com os objectivos 
estabelecidos pelas Parcerias para o 
Desenvolvimento e o Investimento 
propostas pela Comissão (em vez dos 
anteriores planos estratégicos de cada 
Estado individualmente) para celebração 
entre a UE e os Estados-Membros; solicita 
que, a este respeito, sejam estabelecidas 
prioridades fundamentais de investimento, 
com vista à aplicação da Estratégia UE 
2020, bem como mais objectivos em 
matéria de política estrutural e de coesão; 
considera necessária uma clarificação, o 
mais rápido possível, da repartição 
concreta de competências entre os vários 
níveis envolvidos e solicita que as 
competências nacionais e/ou regionais 
sejam salvaguardadas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade;

Or. bg
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Alteração 354
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Solicita que os Estados tenham 
estritamente em conta o princípio da 
parceria nos futuros contratos de parceria 
e de desenvolvimento que substituirão os
antigos quadros de referência estratégica 
nacionais; considera que a qualidade 
deste documento estratégico decorrerá do 
respeito do princípio da parceria; solicita 
à Comissão que vele por que esta parceria 
a vários níveis seja uma realidade na 
negociação, na elaboração e na avaliação 
destes futuros contratos de parceria;

Or. fr

Alteração 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Apoia a manutenção dos Programas 
Operacionais enquanto mais importante 
instrumento de concretização dos 
documentos estratégicos em prioridades 
concretas de investimento; solicita o 
estabelecimento, neste contexto, de 
objectivos claros e quantificáveis;

32. Apoia a manutenção dos Programas 
Operacionais enquanto mais importante 
instrumento de concretização política de 
coesão;

Or. en

Alteração 356
Oldřich Vlasák
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Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Apoia a manutenção dos Programas 
Operacionais enquanto mais importante 
instrumento de concretização dos 
documentos estratégicos em prioridades 
concretas de investimento; solicita o 
estabelecimento, neste contexto, de 
objectivos claros e quantificáveis;

32. Apoia a manutenção dos Programas 
Operacionais enquanto mais importante 
instrumento de concretização dos 
documentos estratégicos em prioridades 
concretas de investimento; solicita o 
estabelecimento, neste contexto, de 
objectivos claros e quantificáveis e, ao 
mesmo tempo, salienta a necessidade de 
abandonar o princípio da criação de 
projectos em resposta a desafios 
anunciados, privilegiando a afectação de 
recursos a projectos específicos;

Or. cs

Alteração 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

33. Solicita uma inclusão vinculativa das 
autoridades regionais e locais na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade; sublinha a necessidade de 
participação das autoridades regionais e 
locais mediante uma definição 
pormenorizada e juridicamente 
vinculativa do princípio da parceria, 
incluindo critérios específicos para 
garantir que os parceiros possam
participar efectivamente em todas as fases 
da programação; salienta que as 
autoridades regionais e locais, e não 
apenas o governo central, devem ser 
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incluídas nos contratos de 
desenvolvimento e investimento (CDI); 
considera que só o acordo de todos os 
parceiros interessados proporcionará aos
CDI uma base ampla e sustentável;

Or. en

Alteração 358
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

33. Solicita uma inclusão vinculativa das 
Regiões NUTS II na elaboração das 
parcerias para o desenvolvimento e dos 
Programas Operacionais; considera 
indispensável a inclusão, nos regulamentos 
dos fundos estruturais, de formulações em 
conformidade; sublinha a necessidade de 
envolver os parceiros sociais e os 
representantes da sociedade civil na fase 
mais precoce possível das negociações e 
da implementação dos Fundos 
Estruturais;

Or. fr

Alteração 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 

33. Solicita uma inclusão de todos os 
níveis de governo envolvidos na
negociação dos contratos de parceria para 
o desenvolvimento e o investimento, assim 
como nos Programas Operacionais; 
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inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

considera indispensável a inclusão, nos 
regulamentos dos fundos estruturais, de 
formulações em conformidade;

Or. es

Alteração 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

33. Solicita uma inclusão vinculativa das 
autoridades regionais e locais, em 
conformidade com a organização 
constitucional e institucional dos 
Estados-Membros, na elaboração das 
parcerias para o desenvolvimento e dos 
Programas Operacionais; considera 
indispensável a inclusão, nos regulamentos 
dos fundos estruturais, de formulações em 
conformidade;

Or. en

Alteração 361
Peter Simon

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das autoridades 
regionais e locais e respectivas 
associações na elaboração das parcerias 
para o desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
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conformidade;

Or. en

Alteração 362
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões, bem como 
dos representantes das autoridades locais,
na elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, no regulamento dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

Or. cs

Alteração 363
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

33. Solicita uma inclusão vinculativa das 
autoridades locais e regionais na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

Or. en
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Alteração 364
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e dos níveis local e 
regional na elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

Or. en

Alteração 365
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

33. Solicita uma inclusão activa dos 
estados federados e das regiões na 
elaboração das parcerias para o 
desenvolvimento e dos Programas 
Operacionais; considera indispensável a 
inclusão, nos regulamentos dos fundos 
estruturais, de formulações em 
conformidade;

Or. it

Alteração 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 34
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Proposta de resolução Alteração

34. Dá o seu apoio ao sistema de
prioridades temáticas proposto pela 
Comissão; considera que quanto menor 
for o nível de desenvolvimento dos 
Estados-Membros ou das regiões, tanto 
mais alargada deverá ser a referida lista 
de prioridades, nesta devendo ser tidas em 
conta as necessidades específicas de 
desenvolvimento das regiões;

34. Dá o seu apoio ao princípio geral de 
um "menu"comunitário de grandes 
prioridades temáticas que substituiria o 
sistema actual de orientação dos fundos 
estruturais para categorias de despesas 
definidas de forma restritiva; opõe-se,
contudo, a uma restrição excessiva do 
número de prioridades a escolher no 
contexto dos novos contratos nacionais de 
parceria para o desenvolvimento e o 
investimento e dos programas 
operacionais, a fim de deixar margem de 
manobra suficiente às autoridades 
regionais e locais na execução dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 a 
nível regional;

Or. en

Alteração 367
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Dá o seu apoio ao sistema de 
prioridades temáticas proposto pela 
Comissão; considera que quanto menor for 
o nível de desenvolvimento dos 
Estados-Membros ou das regiões, tanto 
mais alargada deverá ser a referida lista 
de prioridades, nesta devendo ser tidas em 
conta as necessidades específicas de 
desenvolvimento das regiões;

34. Dá o seu apoio ao princípio de um 
"menu comunitário temático" proposto 
pela Comissão na condição de este ser 
suficientemente amplo para ter em conta 
as necessidades específicas de cada uma 
das regiões europeias; considera que 
quanto menor for o nível de riqueza das 
regiões, tanto mais deverão estas alargar o 
seu leque de prioridades;

Or. fr

Alteração 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Dá o seu apoio ao sistema de 
prioridades temáticas proposto pela 
Comissão; considera que quanto menor 
for o nível de desenvolvimento dos 
Estados-Membros ou das regiões, tanto 
mais alargada deverá ser a referida lista 
de prioridades, nesta devendo ser tidas em 
conta as necessidades específicas de
desenvolvimento das regiões;

34. Dá o seu apoio ao princípio de um 
"menu comunitário temático" proposto 
pela Comissão na condição de este ser 
suficientemente amplo para ter em conta 
as necessidades específicas de cada uma 
das regiões europeias;

Or. fr

Alteração 369
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Dá o seu apoio ao sistema de 
prioridades temáticas proposto pela 
Comissão; considera que quanto menor for 
o nível de desenvolvimento dos 
Estados-Membros ou das regiões, tanto 
mais alargada deverá ser a referida lista de 
prioridades, nesta devendo ser tidas em 
conta as necessidades específicas de 
desenvolvimento das regiões;

34. Dá o seu apoio ao sistema de 
prioridades temáticas proposto pela 
Comissão; considera que quanto menor for 
o nível de desenvolvimento dos 
Estados-Membros ou das regiões, tanto 
mais alargada deverá ser a referida lista de 
prioridades, nesta devendo ser tidas em 
conta as necessidades específicas de 
desenvolvimento das regiões; sublinha a 
necessidade de este sistema de prioridades 
temáticas ser flexível e negociável, a fim 
de ter em conta a variedade dos contextos 
regionais;

Or. fr

Alteração 370
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl
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Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Dá o seu apoio ao sistema de 
prioridades temáticas proposto pela 
Comissão; considera que quanto menor for 
o nível de desenvolvimento dos 
Estados-Membros ou das regiões, tanto 
mais alargada deverá ser a referida lista de 
prioridades, nesta devendo ser tidas em 
conta as necessidades específicas de 
desenvolvimento das regiões;

34. Dá o seu apoio ao sistema de 
prioridades temáticas proposto pela 
Comissão; considera que quanto menor for 
o nível de desenvolvimento dos 
Estados-Membros ou das regiões, tanto 
mais alargada deverá ser a referida lista de 
prioridades, nesta devendo ser tidas em 
conta as necessidades específicas de 
desenvolvimento das regiões, garantindo 
ao mesmo tempo que esta abordagem 
temática da programação dos Fundos 
Estruturais e de Coesão não possa ocorrer 
em detrimento da abordagem integrada 
baseada no local;

Or. en

Alteração 371
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Dá o seu apoio ao sistema de 
prioridades temáticas proposto pela 
Comissão; considera que quanto menor for 
o nível de desenvolvimento dos 
Estados-Membros ou das regiões, tanto 
mais alargada deverá ser a referida lista de 
prioridades, nesta devendo ser tidas em 
conta as necessidades específicas de 
desenvolvimento das regiões;

34. Dá o seu apoio ao sistema de objectivos
temáticas proposto pela Comissão; 
considera que quanto menor for o nível de 
desenvolvimento dos Estados-Membros ou 
das regiões, tanto mais alargada deverá ser 
a referida lista de objectivos, nesta devendo 
ser tidas em conta as necessidades 
específicas de desenvolvimento das 
regiões;

Or. en

Alteração 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat
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Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, 
sendo adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

35. Solicita que a lista das prioridades nos 
domínios da inovação, das infra-estruturas 
e da poupança de recursos seja adaptada
em conformidade com as necessidades 
específicas das regiões; requer que outras
prioridades, como a energia, a formação e 
a luta contra a pobreza sejam 
disponibilizadas e concretizadas numa base 
voluntária e em consonância com o 
princípio da subsidiariedade;

Or. fr

Alteração 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos,
sendo adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 

35. Solicita que os Estados-Membros
incluam entre as suas prioridades os
domínios da inovação, das infra-estruturas 
e da poupança de recursos, permitindo 
todavia uma certa margem de 
flexibilidade nas opções, de modo a ter em 
conta a dimensão dos programas, a 
situação de partida de cada região e os 
resultados a alcançar; sublinha a 
conveniência de outras prioridades serem 
disponibilizadas e concretizadas numa base 
voluntária e em consonância com o 
princípio da subsidiariedade; requer que a 
energia, a formação e o combate à pobreza 
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propostas; façam imperativamente parte das 
prioridades propostas;

Or. it

Alteração 374
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária, a fim 
de permitir às regiões o necessário grau 
de flexibilidade para definirem 
prioridades de investimento adicionais, de 
acordo com as necessidades de 
desenvolvimento local e regional e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade;

Or. en

Alteração 375
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
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nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha, neste contexto, que a inovação 
deve ser objecto de uma interpretação 
extensiva em consonância com a 
iniciativa emblemática "Uma União da 
Inovação"; sublinha a conveniência de 
outras prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e as alterações demográficas
façam imperativamente parte das 
prioridades propostas;

Or. de

Alteração 376
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade;

Or. cs
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Alteração 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, 
sendo adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação e da transição 
para uma economia sustentável, das infra-
estruturas sustentáveis e resistentes às 
alterações climáticas e da protecção 
climática, da poupança de recursos e da 
biodiversidade, da protecção climática e 
da eficiência energética, e que sejam 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

Or. en

Alteração 378
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas devam ser 
determinadas a nível regional e previstas, 
pelo menos, nos domínios da inovação, das 
infra-estruturas e da poupança de recursos, 
sendo adaptadas em conformidade com as 
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sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

Or. fr

Alteração 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
assinala que as PME constituem a 
principal fonte de emprego na UE e um 
terreno propício para o desenvolvimento 
de ideias de negócios; sublinha a
necessidade de prosseguir e reforçar o 
apoio às PME, tendo em conta o papel 
fundamental que estas podem 
desempenhar na implementação da 
Estratégia UE 2020; salienta que, em 
consonância com a iniciativa 
emblemática "Uma União da Inovação", 
deve prever-se um conceito amplo de 
"inovação ", ao mesmo tempo que o 
acesso das PME ao financiamento deve 
continuar a ser facilitado; sublinha a 
conveniência de outras prioridades serem 
disponibilizadas e concretizadas numa base 
voluntária e em consonância com o 
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princípio da subsidiariedade; requer que a 
energia, a formação e o combate à pobreza 
façam imperativamente parte das 
prioridades propostas;

Or. en

Alteração 380
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

35. Solicita que, no caso de haver 
objectivos obrigatórios para todos os 
Estados-Membros, estes abranjam os
domínios da inovação, das infra-estruturas 
e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação, a saúde e o combate à pobreza 
façam imperativamente parte dos 
objectivos propostos;

Or. en

Alteração 381
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
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nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

Or. it

Alteração 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza sejam 
domínios contemplados nas prioridades 
propostas;

Or. es

Alteração 383
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl
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Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
nos domínios da inovação, das infra-
estruturas e da poupança de recursos, sendo 
adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

35. Solicita que, no caso de haver 
prioridades obrigatórias para todos os 
Estados-Membros, estas sejam previstas 
sobretudo nos domínios da inovação, das 
infra-estruturas e da poupança de recursos, 
sendo adaptadas em conformidade com as 
necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras 
prioridades serem disponibilizadas e 
concretizadas numa base voluntária e em 
consonância com o princípio da 
subsidiariedade; requer que a energia, a 
formação e o combate à pobreza façam 
imperativamente parte das prioridades 
propostas;

Or. en

Alteração 384
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de agilizar 
claramente os prazos de publicação, de 
apresentação de propostas e de entrega 
dos necessários pareceres;

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria da assistência técnica e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de reduzir 
consideravelmente as obrigações de 
publicação e os prazos de apresentação de 
propostas e de entrega dos necessários 
pareceres;

Or. en
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Alteração 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de agilizar 
claramente os prazos de publicação, de 
apresentação de propostas e de entrega dos 
necessários pareceres;

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico, das 
medidas de desenvolvimento das 
capacidades, da orientação, da elaboração 
de formulários simples e inovadores e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, incluindo os órgãos de
interlocução, numa perspectiva de reduzir 
consideravelmente as obrigações de 
publicação e os prazos de apresentação de 
propostas e de entrega dos necessários 
pareceres; sublinha o impacto que uma 
parceria bem sucedida pode ter na
redução da burocracia para os 
beneficiários, a qual deverá ser 
acompanhada de acções de formação e da 
capacitação de "agentes da mudança"; 
sublinha, neste contexto, a importância do 
intercâmbio de boas práticas entre as 
regiões;

Or. en

Alteração 386
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Requer que sejam evitados atrasos no 36. Requer que sejam evitados atrasos no 
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arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de agilizar 
claramente os prazos de publicação, de 
apresentação de propostas e de entrega dos 
necessários pareceres;

arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de reduzir 
consideravelmente as obrigações de 
publicação e os prazos de apresentação de 
propostas e de entrega dos necessários 
pareceres; solicita à Comissão que avalie a 
possibilidade de estabelecer áreas-piloto 
para testar os novos regulamentos numa 
escala mais pequena antes de estes se 
tornarem aplicáveis às restantes regiões, a 
fim de identificar eventuais problemas na 
sua execução;

Or. en

Alteração 387
Juozas Imbrasas

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de agilizar 
claramente os prazos de publicação, de 
apresentação de propostas e de entrega dos 
necessários pareceres;

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de reduzir os 
prazos de apresentação de propostas e de 
entrega dos necessários pareceres, o que, 
no entanto, não deve em caso algum 
ocorrer em detrimento da transparência;

Or. lt
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Alteração 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de agilizar 
claramente os prazos de publicação, de 
apresentação de propostas e de entrega dos 
necessários pareceres;

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; salienta a extrema importância 
de que este aspecto se reveste para as 
pequenas e médias empresas em 
particular; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de reduzir 
consideravelmente as obrigações de 
publicação e os prazos de apresentação de 
propostas e de entrega dos necessários 
pareceres;

Or. de

Alteração 389
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de agilizar 
claramente os prazos de publicação, de 
apresentação de propostas e de entrega dos 
necessários pareceres;

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de reduzir 
consideravelmente as obrigações de 
publicação e os prazos de apresentação de 
propostas e de entrega dos necessários 
pareceres; apoia a afectação de fundos 
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para o desenvolvimento das capacidades 
administrativas a nível local e regional
sempre que tal for necessário;

Or. ro

Alteração 390
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de agilizar 
claramente os prazos de publicação, de 
apresentação de propostas e de entrega dos 
necessários pareceres;

36. Requer que sejam evitados atrasos no 
arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais 
rápidos nos processos de decisão e 
avaliação; solicita, adicionalmente, a 
melhoria do equipamento técnico e da 
ligação em rede das administrações 
envolvidas, numa perspectiva de rever as 
obrigações de publicação e de reduzir os 
prazos de apresentação de propostas e de 
entrega dos necessários pareceres;

Or. en

Alteração 391
Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 36-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-A. Salienta que o intercâmbio de boas 
práticas entre as regiões deve continuar a 
ser reforçado, tendo em conta o seu 
contributo para a prossecução do
objectivo de utilizar melhor e mais 
eficazmente os recursos; apela à criação e
à execução atempada de programas que 
promovam este tipo de intercâmbio, a 
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exemplo do projecto-piloto "ERASMUS 
para representantes eleitos locais e 
regionais", para o qual solicita uma 
rápida entrada em vigor;

Or. en

Alteração 392
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
Subtítulo 3

Proposta de resolução Alteração

Incentivos, condicionalidade, orientação 
para os resultados, co-financiamento, 
opções de financiamento

Incentivos, condicionalidade, orientação 
para as necessidades e os resultados, co-
financiamento, opções de financiamento

Or. el

Alteração 393
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas 
directamente nos domínios relacionados 
com a política de coesão; considera 
correcto estabelecer uma conexão, 
nomeadamente, com a correcta aplicação 
de legislação aplicável já adoptada pela 
UE (regulamentação de preços, abertura 
de concursos, transportes, ambiente, 
saúde, etc.), de modo a prevenir a 

Suprimido
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ocorrência de irregularidades e garantir 
eficácia; rejeita, contudo, quaisquer 
instruções emitidas com vista a exigir que 
os Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

Or. fr

Alteração 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas 
directamente nos domínios relacionados 
com a política de coesão; considera 
correcto estabelecer uma conexão, 
nomeadamente, com a correcta aplicação 
de legislação aplicável já adoptada pela 
UE (regulamentação de preços, abertura 
de concursos, transportes, ambiente, 
saúde, etc.), de modo a prevenir a 
ocorrência de irregularidades e garantir 
eficácia; rejeita, contudo, quaisquer 
instruções emitidas com vista a exigir que 
os Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

37. Incentiva vivamente as autoridades 
regionais e locais a asseguram o melhor 
desempenho das suas capacidades 
administrativas e institucionais, bem 
como a desenvolverem os recursos 
financeiros e humanos adequados para 
fazer face à complexidade dos projectos 
financiados pela UE, principalmente em 
termos de encargos administrativos; 
salienta a necessidade de garantir níveis 
adequados de financiamento, a fim de 
habilitar devidamente as autoridades 
regionais e locais a participar em grandes 
projectos financiados pelos Fundos 
Estruturais;

Or. en

Alteração 395
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis
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Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas directamente 
nos domínios relacionados com a política 
de coesão; considera correcto estabelecer 
uma conexão, nomeadamente, com a 
correcta aplicação de legislação aplicável 
já adoptada pela UE (regulamentação de 
preços, abertura de concursos, 
transportes, ambiente, saúde, etc.), de 
modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; 
rejeita, contudo, quaisquer instruções 
emitidas com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas directamente 
nos domínios relacionados com a política 
de coesão;

Or. en

Alteração 396
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas directamente 
nos domínios relacionados com a política 
de coesão; considera correcto estabelecer 
uma conexão, nomeadamente, com a 

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas directamente 
nos domínios relacionados com a política 
de coesão, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições: que as 
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correcta aplicação de legislação aplicável 
já adoptada pela UE (regulamentação de 
preços, abertura de concursos, 
transportes, ambiente, saúde, etc.), de 
modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; rejeita, 
contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

condicionalidades sirvam para aumentar 
a eficácia e a eficiência da política de 
coesão, que os actores envolvidos na 
gestão dos programas operacionais 
tenham a possibilidade de influenciar as 
condicionalidades, que esses actores 
tenham a necessária competência e 
capacidade institucional para proceder às 
alterações necessárias, que tenham 
apropriação das condicionalidades e 
possam estar a estas associados; rejeita, 
contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo; entende 
que todas as condicionalidades devem 
respeitar plenamente os princípios da 
subsidiariedade e da parceria;

Or. en

Alteração 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas 
directamente nos domínios relacionados 
com a política de coesão; considera 
correcto estabelecer uma conexão, 
nomeadamente, com a correcta aplicação 
de legislação aplicável já adoptada pela 
UE (regulamentação de preços, abertura 
de concursos, transportes, ambiente, 
saúde, etc.), de modo a prevenir a 
ocorrência de irregularidades e garantir 
eficácia; rejeita, contudo, quaisquer 

37. Exprime reservas quanto aos 
benefícios de uma eventual subordinação 
dos pagamentos de montantes destes 
fundos a condicionalidades nas parcerias 
para o desenvolvimento relativas a 
investimentos; salienta que só é possível 
uma condicionalidade reforçada da 
política regional no âmbito de uma 
governação adequada e, como tal, 
intrinsecamente relacionada com a 
política de coesão; considera correcto, no 
entanto, fazer uma avaliação mais 
aprofundada dos resultados; insiste em 
que a simplificação administrativa e 
regulamentar se traduziria num aumento 
da eficiência na utilização dos recursos e 
numa diminuição das irregularidades; 
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instruções emitidas com vista a exigir que 
os Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

rejeita quaisquer propostas que exijam
que os Estados-Membros realizem 
reformas sociais e económicas de fundo, 
opondo-se portanto firmemente a 
qualquer condicionalidade 
macroeconómica; recorda, além disso, 
que nenhuma política comum está sujeita
a tais exigências;

Or. es

Alteração 398
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas directamente 
nos domínios relacionados com a política 
de coesão; considera correcto estabelecer 
uma conexão, nomeadamente, com a 
correcta aplicação de legislação aplicável 
já adoptada pela UE (regulamentação de 
preços, abertura de concursos, 
transportes, ambiente, saúde, etc.), de 
modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; rejeita, 
contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos não estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
aplicação de garantias, a fim de acautelar
a utilização eficiente das verbas 
directamente nos domínios relacionados 
com a política de coesão; rejeita quaisquer 
instruções emitidas que obrigassem os 
Estados-Membros a realizar reformas 
económicas e sociais de fundo e a 
transferir mais responsabilidades para o 
nível da UE, em violação do princípio da 
subsidiariedade;

Or. cs

Alteração 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, 
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Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas directamente 
nos domínios relacionados com a política 
de coesão; considera correcto estabelecer 
uma conexão, nomeadamente, com a 
correcta aplicação de legislação aplicável 
já adoptada pela UE (regulamentação de 
preços, abertura de concursos, 
transportes, ambiente, saúde, etc.), de 
modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; rejeita, 
contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se convide os Estados-Membros
a realizarem reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas directamente 
nos domínios relacionados com a política 
de coesão; rejeita, contudo, quaisquer 
instruções emitidas com vista a exigir que 
os Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

Or. fr

Alteração 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades 
definidas ex ante, no início do período do 
de programação, no quadro de um 
diálogo entre a Comissão e os 
Estados-Membros e posteriormente 
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directamente nos domínios relacionados 
com a política de coesão; considera 
correcto estabelecer uma conexão, 
nomeadamente, com a correcta aplicação 
de legislação aplicável já adoptada pela UE 
(regulamentação de preços, abertura de 
concursos, transportes, ambiente, saúde, 
etc.), de modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; rejeita, 
contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

estabelecidas nas parcerias para o 
investimento e nos programas 
operacionais; as condicionalidades 
ex ante devem ser claramente definidas, 
objectivas e verificáveis, e devem referir-
se apenas aos aspectos directamente
relacionados com a eficácia dos 
investimentos apoiados pela política de 
coesão; considera correcto estabelecer uma 
conexão, nomeadamente, com a correcta 
aplicação de legislação aplicável já 
adoptada pela UE (regulamentação de 
preços, abertura de concursos, transportes, 
ambiente, saúde, etc.), de modo a prevenir 
a ocorrência de irregularidades e garantir 
eficácia; rejeita, contudo, quaisquer 
instruções emitidas com vista a exigir que 
os Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

Or. it

Alteração 401
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas 
directamente nos domínios relacionados 
com a política de coesão; considera 
correcto estabelecer uma conexão, 
nomeadamente, com a correcta aplicação 
de legislação aplicável já adoptada pela UE 
(regulamentação de preços, abertura de 
concursos, transportes, ambiente, saúde, 
etc.), de modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; rejeita, 

37. Solicita a introdução de
condicionalidades específicas a aplicar às
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas, e que os 
pagamentos das ajudas sejam
subordinados a condicionalidades; 
considera correcto estabelecer uma 
conexão, nomeadamente, com a correcta 
aplicação de legislação aplicável já 
adoptada pela UE (regulamentação de 
preços, abertura de concursos, transportes, 
ambiente, saúde, etc.), de modo a prevenir 
a ocorrência de irregularidades e garantir 
eficácia; rejeita, contudo, quaisquer 
instruções emitidas com vista a exigir que 
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contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

os Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

Or. it

Alteração 402
Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas
directamente nos domínios relacionados 
com a política de coesão; considera 
correcto estabelecer uma conexão, 
nomeadamente, com a correcta aplicação 
de legislação aplicável já adoptada pela UE 
(regulamentação de preços, abertura de 
concursos, transportes, ambiente, saúde, 
etc.), de modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; rejeita, 
contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam
associados a condicionalidades
estabelecidas nos contratos de parceria 
para o desenvolvimento e o investimento, 
no âmbito dos quais se exija aos 
Estados-Membros a realização de reformas 
que garantam a utilização eficiente dos 
fundos directamente nos domínios 
relacionados com a política de coesão; 
considera correcto estabelecer uma 
conexão, nomeadamente, com a correcta 
aplicação de legislação aplicável já 
adoptada pela UE (regulamentação de 
preços, abertura de concursos, transportes, 
ambiente, saúde, etc.), de modo a prevenir 
a ocorrência de irregularidades e garantir 
eficácia; rejeita, contudo, quaisquer 
instruções emitidas com vista a exigir que 
os Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

Or. en

Alteração 403
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 37
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Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas directamente 
nos domínios relacionados com a política 
de coesão; considera correcto estabelecer 
uma conexão, nomeadamente, com a 
correcta aplicação de legislação aplicável
já adoptada pela UE (regulamentação de 
preços, abertura de concursos, transportes, 
ambiente, saúde, etc.), de modo a prevenir 
a ocorrência de irregularidades e garantir 
eficácia; rejeita, contudo, quaisquer 
instruções emitidas com vista a exigir que 
os Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas directamente 
nos domínios relacionados com a política 
de coesão, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições: que as 
condicionalidades sirvam para aumentar 
a eficácia e a eficiência da política de 
coesão, que os actores envolvidos na 
gestão dos programas operacionais 
tenham a possibilidade de influenciar as 
condicionalidades, que esses actores 
tenham a necessária competência e 
capacidade institucional para proceder às 
alterações necessárias, que tenham 
apropriação das condicionalidades e 
possam estar a estas associados; considera 
correcto estabelecer uma conexão, 
nomeadamente, com a correcta aplicação 
de legislação aplicável já adoptada pela UE 
(regulamentação de preços, abertura de 
concursos, transportes, ambiente, saúde, 
etc.), de modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; rejeita, 
contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo; entende 
que todas as condicionalidades devem 
respeitar plenamente os princípios da 
subsidiariedade e da parceria;

Or. en

Alteração 404
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 37
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Proposta de resolução Alteração

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros a 
realização de reformas que garantam a 
utilização eficiente das verbas 
directamente nos domínios relacionados 
com a política de coesão; considera 
correcto estabelecer uma conexão, 
nomeadamente, com a correcta aplicação 
de legislação aplicável já adoptada pela UE 
(regulamentação de preços, abertura de 
concursos, transportes, ambiente, saúde, 
etc.), de modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; rejeita, 
contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

37. Solicita que os pagamentos de 
montantes destes fundos estejam 
subordinados a condicionalidades nas 
parcerias para o investimento, no âmbito 
das quais se exija aos Estados-Membros
determinados compromissos a fim de 
garantir a utilização efectiva das verbas 
directamente nos domínios relacionados 
com a política de coesão; considera 
correcto estabelecer uma conexão, 
nomeadamente, com a correcta aplicação 
de legislação aplicável já adoptada pela UE 
(regulamentação de preços, abertura de 
concursos, transportes, ambiente, saúde, 
etc.), de modo a prevenir a ocorrência de 
irregularidades e garantir eficácia; rejeita, 
contudo, quaisquer instruções emitidas 
com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas 
sociais e económicas de fundo;

Or. en

Alteração 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Salienta que uma orçamentação 
que tenha em conta as questões de género 
aumentará a eficácia das despesas da UE; 
convida a Comissão Europeia a propor 
um procedimento tendente à introdução 
de métodos de integração das questões de 
género nos orçamentos para a concepção 
e a gestão dos programas dos fundos 
estruturais posteriores a 2013 e a 
aumentar as competências de género das 
administrações em todos os níveis 
pertinentes, promovendo o 
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desenvolvimento de capacidades;

Or. en

Alteração 406
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Opõe-se firmemente a todas as 
formas de condicionalidade que possam 
implicar sanções para as autarquias 
locais, quando estas não tenham 
competências para influenciar o processo 
de decisão; solicita à Comissão, por outro 
lado, que inste os Estados-Membros a 
introduzirem as reformas necessárias à 
utilização eficaz das ajudas financeiras 
em domínios directamente relacionados 
com a política de coesão, a fim de evitar 
quaisquer irregularidades e garantir a 
eficácia da ajuda; opõe-se firmemente a 
que a política de coesão sirva para 
introduzir disposições que exijam dos 
Estados-Membros a realização de 
reformas sociais e económicas 
fundamentais;

Or. fr

Alteração 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Considera que a nova 
condicionalidade não deve comportar 
encargos administrativos adicionais para 
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os actores envolvidos; incentiva o 
desenvolvimento de sistemas 
normalizados e coerentes de 
condicionalidade, tanto para o FEDER 
como para o FSE, os quais devem 
também ser objectivamente avaliáveis;

Or. en

Alteração 408
Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Apoia o apelo da Comissão para 
que as condições macroeconómicas 
ligadas à disciplina orçamental não se 
apliquem apenas ao Fundo de Coesão, 
mas sejam igualmente extensivas a outros 
fundos estruturais e agrícolas;

Or. de

Alteração 409
Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 37-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-B. Considera que cabe à Comissão a 
responsabilidade de formular as
condicionalidades e supervisionar a sua 
implementação, e propõe a elaboração 
dos correspondentes planos de acção para 
os Estados-Membros e as regiões;

Or. de
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Alteração 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Saúda o facto de a Comissão prever 
uma maior orientação para os resultados 
no âmbito da política de coesão, para tal 
estabelecendo ex ante objectivos e 
indicadores adequados; salienta que, 
neste contexto, tais indicadores deverão 
ser em número reduzido, claramente 
definidos, quantificáveis e em correlação 
directa com os fundos em questão e a 
acordar em conjunto com as 
regiões/Estados-Membros;

38. Apoia a proposta da Comissão
Europeia de se orientar mais a obtenção 
de resultados mediante objectivos e 
indicadores de resultados claros e 
mensuráveis, estabelecidos em função dos 
objectivos específicos de cada região;
rejeita uma avaliação de desempenho 
unicamente em termos dos progressos 
realizados rumo à Europa 2020; sublinha 
que o período de programação 2007-2013 
já constituiu um avanço neste domínio 
através da inclusão de uma avaliação 
ex ante, in itinere e ex post;

Or. en

Alteração 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Saúda o facto de a Comissão prever 
uma maior orientação para os resultados no 
âmbito da política de coesão, para tal 
estabelecendo ex ante objectivos e 
indicadores adequados; salienta que, neste 
contexto, tais indicadores deverão ser em 
número reduzido, claramente definidos, 
quantificáveis e em correlação directa com 
os fundos em questão e a acordar em 
conjunto com as 
regiões/Estados-Membros;

38. Saúda o facto de a Comissão prever 
uma maior orientação para os resultados no 
âmbito da política de coesão, para tal 
estabelecendo ex ante objectivos e 
indicadores adequados; salienta que, neste 
contexto, tais indicadores deverão ser em 
número reduzido, claramente definidos, 
quantificáveis e em correlação directa com 
os fundos em questão e a acordar em 
conjunto com as 
regiões/Estados-Membros; recomenda que 
se melhore a selecção dos projectos, 
fazendo uso da experiência adquirida nas 
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regiões/Estados-Membros, também 
mediante a introdução de instrumentos de 
apoio como o NECATER, que foi 
desenvolvido pelo Governo francês e visa 
reduzir as emissões de carbono dos 
projectos e melhorar a contabilização do 
carbono a nível local e regional;

Or. en

Alteração 412
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Saúda o facto de a Comissão prever 
uma maior orientação para os resultados no 
âmbito da política de coesão, para tal 
estabelecendo ex ante objectivos e 
indicadores adequados; salienta que, neste 
contexto, tais indicadores deverão ser em 
número reduzido, claramente definidos, 
quantificáveis e em correlação directa com 
os fundos em questão e a acordar em 
conjunto com as 
regiões/Estados-Membros;

38. Saúda o facto de a Comissão prever 
uma maior orientação para os resultados no 
âmbito da política de coesão, para tal 
estabelecendo ex ante objectivos e 
indicadores adequados; salienta que, neste 
contexto, tais indicadores deverão ser em 
número reduzido, claramente definidos, 
quantificáveis e em correlação directa com 
os fundos em questão e a acordar em 
conjunto com as 
regiões/Estados-Membros; considera, no 
entanto, que todos os instrumentos e 
critérios propostos para medir o 
desempenho devem manter uma visão 
qualitativa dos programas;

Or. fr

Alteração 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 38
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Proposta de resolução Alteração

38. Saúda o facto de a Comissão prever 
uma maior orientação para os resultados no 
âmbito da política de coesão, para tal 
estabelecendo ex ante objectivos e 
indicadores adequados; salienta que, neste 
contexto, tais indicadores deverão ser em 
número reduzido, claramente definidos, 
quantificáveis e em correlação directa com 
os fundos em questão e a acordar em 
conjunto com as 
regiões/Estados-Membros;

38. Saúda o facto de a Comissão prever 
uma maior orientação para os resultados no 
âmbito da política de coesão, mas 
considera que o estabelecimento ex ante 
de objectivos e indicadores incentivará os
esforços na obtenção de determinados 
valores para esses indicadores em vez de 
os concentrar na obtenção de resultados 
reais; salienta que, se forem estabelecidos, 
tais indicadores deverão ser em número 
reduzido, claramente definidos, 
quantificáveis e em correlação directa com 
os fundos em questão e a acordar em 
conjunto com as 
regiões/Estados-Membros;

Or. es

Alteração 414
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Saúda o facto de a Comissão prever 
uma maior orientação para os resultados no 
âmbito da política de coesão, para tal 
estabelecendo ex ante objectivos e 
indicadores adequados; salienta que, neste 
contexto, tais indicadores deverão ser em 
número reduzido, claramente definidos, 
quantificáveis e em correlação directa com 
os fundos em questão e a acordar em 
conjunto com as 
regiões/Estados-Membros;

38. Saúda o facto de a Comissão prever 
uma maior orientação para as necessidades 
e os resultados no âmbito da política de 
coesão, para tal estabelecendo ex ante 
objectivos e indicadores adequados; 
salienta que, neste contexto, tais 
indicadores deverão ser em número 
reduzido, claramente definidos, 
quantificáveis e em correlação directa com 
os fundos em questão e a acordar em 
conjunto com as 
regiões/Estados-Membros;

Or. el
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Alteração 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 38-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-A. Considera que a transparência 
relativamente à política de coesão e 
respectivo ciclo de programação, a 
atribuição de verbas e o acesso dos 
potenciais beneficiários dos Fundos 
Estruturais à informação são condições
indispensáveis à realização dos objectivos 
gerais da política de coesão e que a 
transparência deve, por isso, ser 
introduzida como princípio orientador 
trans-sectorial nos processos de 
programação da coesão e de tomada de 
decisões no próximo período de 
financiamento; sublinha que a divulgação 
da lista dos beneficiários deve ser 
mantida, nomeadamente em linha, dado 
tratar-se de um instrumento eficiente para 
melhorar a transparência;

Or. en

Alteração 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Solicita que os indicadores sejam 
concentrados nas correlações 
estabelecidas com o valor acrescentado 
europeu (aumento de produtividade, 
desempenho da investigação, desempenho 
dos transportes, crescimento regional, 
melhorias ambientais relevantes); solicita 
que, nas avaliações dos progressos 
realizados em domínios 

Suprimido
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predominantemente da competência 
nacional (normas de formação, 
delimitação do limiar de pobreza, 
desempenho ao nível da integração) se 
prescinda de instruções quantitativas, 
privilegiando antes o carácter pioneiro e 
inovador dos projectos;

Or. fr

Alteração 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Solicita que os indicadores sejam 
concentrados nas correlações 
estabelecidas com o valor acrescentado 
europeu (aumento de produtividade, 
desempenho da investigação, desempenho 
dos transportes, crescimento regional, 
melhorias ambientais relevantes); solicita 
que, nas avaliações dos progressos 
realizados em domínios 
predominantemente da competência 
nacional (normas de formação, 
delimitação do limiar de pobreza, 
desempenho ao nível da integração) se 
prescinda de instruções quantitativas, 
privilegiando antes o carácter pioneiro e 
inovador dos projectos;

39. Apoia o recurso a um número 
limitado de indicadores comuns, 
relacionados com os objectivos de coesão 
económica, social e territorial, como o 
emprego, a inclusão social, a redução das 
disparidades de rendimento e de riqueza, 
a investigação, a inovação, a qualidade e 
universalidade dos serviços sociais de 
interesse geral, os serviços de transportes, 
o crescimento regional, as melhorias em 
termos de gestão ambiental, assim como 
os objectivos da Estratégia UE 2020, de 
modo a permitir que a Comissão realize 
uma avaliação global e contínua durante 
todo o período de programação; 
considera, no entanto, que a maior parte 
dos indicadores deve ser estabelecida a 
nível regional em função das 
especificidades territoriais de cada região 
e dos eixos prioritários adoptados; 
considera que os indicadores devem 
reflectir a necessidade de uma solução 
proposta relativamente ao 
desenvolvimento territorial;

Or. en
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Alteração 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Solicita que os indicadores sejam 
concentrados nas correlações estabelecidas 
com o valor acrescentado europeu 
(aumento de produtividade, desempenho 
da investigação, desempenho dos 
transportes, crescimento regional, 
melhorias ambientais relevantes); solicita 
que, nas avaliações dos progressos 
realizados em domínios 
predominantemente da competência 
nacional (normas de formação, 
delimitação do limiar de pobreza, 
desempenho ao nível da integração) se 
prescinda de instruções quantitativas, 
privilegiando antes o carácter pioneiro e 
inovador dos projectos;

39. Solicita que os indicadores sejam 
concentrados nas correlações estabelecidas 
com o valor acrescentado europeu, tendo 
também em conta o processo de 
acompanhamento dos progressos da 
Estratégia UE 2020; solicita que os 
objectivos quantitativos sejam calculados 
cuidadosamente e como potencial 
contributo para alcançar objectivos 
quantificáveis com base na contribuição 
financeira dos fundos estruturais, e que se 
avalie prioritariamente o carácter
exemplar e inovador dos projectos;

Or. en

Alteração 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Solicita que os indicadores sejam 
concentrados nas correlações estabelecidas 
com o valor acrescentado europeu 
(aumento de produtividade, desempenho 
da investigação, desempenho dos 
transportes, crescimento regional, 
melhorias ambientais relevantes); solicita 
que, nas avaliações dos progressos 
realizados em domínios 
predominantemente da competência 
nacional (normas de formação, 

39. Solicita que, caso existam, os 
indicadores sejam concentrados nas 
correlações estabelecidas com a 
consecução dos objectivos da Estratégia 
Europa 2020; solicita que, nas avaliações 
dos progressos realizados em domínios 
predominantemente da competência 
nacional ou regional, se aplique a 
necessária flexibilidade e 
proporcionalidade, e que se avalie 
prioritariamente o carácter exemplar e 
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delimitação do limiar de pobreza, 
desempenho ao nível da integração) se 
prescinda de instruções quantitativas,
privilegiando antes o carácter pioneiro e 
inovador dos projectos;

inovador dos projectos;

Or. es

Alteração 420
Franz Obermayr

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Solicita que os indicadores sejam 
concentrados nas correlações estabelecidas 
com o valor acrescentado europeu 
(aumento de produtividade, desempenho da 
investigação, desempenho dos transportes, 
crescimento regional, melhorias ambientais 
relevantes); solicita que, nas avaliações dos 
progressos realizados em domínios 
predominantemente da competência 
nacional (normas de formação, delimitação 
do limiar de pobreza, desempenho ao nível 
da integração) se prescinda de instruções 
quantitativas, privilegiando antes o 
carácter pioneiro e inovador dos projectos;

39. Solicita que os indicadores sejam 
concentrados nas correlações estabelecidas 
com o valor acrescentado europeu 
(aumento de produtividade, desempenho da 
investigação, desempenho dos transportes, 
crescimento regional, melhorias ambientais 
relevantes); solicita que, nas avaliações dos 
progressos realizados em domínios 
predominantemente da competência 
nacional (normas de formação, delimitação 
do limiar de pobreza, desempenho ao nível 
da integração), além dos critérios 
quantitativos, se avalie também o carácter
exemplar e inovador dos projectos;

Or. de

Alteração 421
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-A. Solicita que se imponha um limite 
aos períodos de elegibilidade para as 
regiões que, após vários períodos de 
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programação, e não obstante um apoio 
máximo, não apresentam quaisquer 
melhorias significativas na sua situação 
económica, social e ambiental;

Or. de

Alteração 422
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-A. Considera que os indicadores que 
determinam as subvenções regionais a 
título dos Fundos Estruturais e do Fundo 
de Coesão devem basear-se nos dados 
estatísticos mais recentes do Eurostat, a 
fim de ter plenamente em conta o impacto 
da crise nas regiões em termos 
económicos e sociais;

Or. el

Alteração 423
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita uma revisão do nível 
máximo de comparticipação da UE, 
devendo este seguir mais de perto o nível 
de desenvolvimento regional, o valor 
acrescentado europeu e os tipos de 
medidas em questão, sendo, para tal, 
aumentado ou diminuído em 
conformidade;

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita que as taxas de co-
financiamento não sejam revistas em 
baixa e que sejam moduladas em função 
do nível de desenvolvimento regional, o 
valor acrescentado europeu e os tipos de 
medidas em questão, sendo, para tal, 
aumentado ou diminuído em 
conformidade;
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Or. fr

Alteração 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita uma revisão do nível 
máximo de comparticipação da UE, 
devendo este seguir mais de perto o nível 
de desenvolvimento regional, o valor 
acrescentado europeu e os tipos de 
medidas em questão, sendo, para tal, 
aumentado ou diminuído em 
conformidade;

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita a manutenção do nível 
máximo de comparticipação da UE;

Or. en

Alteração 425
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita uma revisão do nível 
máximo de comparticipação da UE, 
devendo este seguir mais de perto o nível 
de desenvolvimento regional, o valor 
acrescentado europeu e os tipos de 
medidas em questão, sendo, para tal, 
aumentado ou diminuído em 
conformidade;

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; rejeita a introdução de taxas de 
co-financiamento diferenciadas, já que 
isso pode conduzir a consequências 
imprevisíveis e poderá, em última análise, 
tornar os fundos comunitários 
indisponíveis em algumas regiões, em 
especial nas regiões do objectivo 
"competitividade", tendo em conta que 
orçamentos nacionais limitados impedem 
um aumento das taxas de co-
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financiamento nacional;

Or. en

Alteração 426
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita uma revisão do nível 
máximo de comparticipação da UE, 
devendo este seguir mais de perto o nível 
de desenvolvimento regional, o valor 
acrescentado europeu e os tipos de 
medidas em questão, sendo, para tal, 
aumentado ou diminuído em 
conformidade;

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita uma revisão do nível 
máximo de comparticipação da UE, 
devendo este seguir mais de perto o nível 
de desenvolvimento regional, sendo, para 
tal, aumentado ou diminuído em 
conformidade;

Or. en

Alteração 427
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita uma revisão do nível 
máximo de comparticipação da UE, 
devendo este seguir mais de perto o nível 
de desenvolvimento regional, o valor 
acrescentado europeu e os tipos de medidas 
em questão, sendo, para tal, aumentado ou 
diminuído em conformidade;

40. Considera o co-financiamento público 
e privado como um dos princípios 
fundamentais da política de coesão; solicita 
uma revisão do nível máximo de 
comparticipação da UE, devendo este 
seguir mais de perto o nível de 
desenvolvimento regional, o valor 
acrescentado europeu e os tipos de medidas 
em questão, sendo, para tal, aumentado ou 
diminuído em conformidade;
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Or. en

Alteração 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita uma revisão do nível 
máximo de comparticipação da UE, 
devendo este seguir mais de perto o nível 
de desenvolvimento regional, o valor 
acrescentado europeu e os tipos de medidas 
em questão, sendo, para tal, aumentado ou 
diminuído em conformidade;

40. Considera o co-financiamento como 
um dos princípios fundamentais da política 
de coesão; solicita uma revisão do nível 
máximo de comparticipação da UE, 
devendo este seguir mais de perto o nível 
de desenvolvimento regional, o valor 
acrescentado europeu e os tipos de medidas 
em questão, sendo, para tal, aumentado ou 
diminuído de forma diferenciada;

Or. en

Alteração 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 40-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-A. Convida os Estados-Membros e as 
regiões a estabelecerem antecipadamente 
a programação das dotações de 
co-financiamento e a reforçá-las por meio 
da engenharia financeira;

Or. de

Alteração 430
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 41

Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de 
candidaturas privilegie a necessidade do 
projecto em detrimento da perspectiva 
financeira ("dinheiro oferecido"); solicita 
que, para participações regionais, sejam 
facilitados o co-financiamento privado e 
as opções de crédito orientadas para o 
mercado;

41. Solicita a manutenção da percentagem 
máxima de ajuda;

Or. en

Alteração 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de 
candidaturas privilegie a necessidade do 
projecto em detrimento da perspectiva 
financeira ("dinheiro oferecido"); solicita
que, para participações regionais, sejam 
facilitados o co-financiamento privado e as 
opções de crédito orientadas para o 
mercado;

41. Solicita que, para participações 
regionais, sejam facilitados o co-
financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

Or. en

Alteração 432
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor Boştinaru, 
Derek Vaughan
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Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de 
candidaturas privilegie a necessidade do 
projecto em detrimento da perspectiva 
financeira ("dinheiro oferecido"); solicita 
que, para participações regionais, sejam 
facilitados o co-financiamento privado e as 
opções de crédito orientadas para o 
mercado;

41. Convida a Comissão a estudar e 
estabelecer o nível máximo mais 
adequado da ajuda com base numa 
análise aprofundada da situação das 
regiões no que se refere ao seu
desenvolvimento e às suas necessidades 
específicas no âmbito de cada objectivo, a 
fim ao garantir que os financiamentos 
respondam às necessidades reais de cada 
região e visem resultados sustentáveis 
numa perspectiva de longo prazo; solicita 
que, para participações regionais, sejam 
facilitados o co-financiamento privado e as 
opções de crédito orientadas para o 
mercado;

Or. en

Alteração 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de 
candidaturas privilegie a necessidade do 
projecto em detrimento da perspectiva 
financeira ("dinheiro oferecido"); solicita
que, para participações regionais, sejam 
facilitados o co-financiamento privado e as 
opções de crédito orientadas para o 
mercado;

41. Solicita que, para participações 
regionais, sejam facilitados o co-
financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

Or. es
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Alteração 434
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de 
candidaturas privilegie a necessidade do 
projecto em detrimento da perspectiva 
financeira ("dinheiro oferecido"); solicita
que, para participações regionais, sejam 
facilitados o co-financiamento privado e as 
opções de crédito orientadas para o 
mercado;

41. Solicita que, para participações 
regionais, sejam facilitados o co-
financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

Or. cs

Alteração 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de 
candidaturas privilegie a necessidade do 
projecto em detrimento da perspectiva 
financeira ("dinheiro oferecido"); solicita 
que, para participações regionais, sejam 
facilitados o co-financiamento privado e as 
opções de crédito orientadas para o 
mercado;

41. Apoia as propostas da Comissão 
tendentes a reduzir a taxa de co-
financiamento; entende ser necessário 
limitar a percentagem máxima de ajuda a 
75%, na medida em que isso contribui 
para uma análise aprofundada e um 
melhor desempenho dos projectos; 
considera desejável prever diferentes 
opções de co-financiamento;

Or. en

Alteração 436
Tamás Deutsch
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Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de candidaturas 
privilegie a necessidade do projecto em 
detrimento da perspectiva financeira 
("dinheiro oferecido"); solicita que, para 
participações regionais, sejam facilitados o 
co-financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 85%, de 
modo a que a apresentação de candidaturas 
privilegie a necessidade do projecto em 
detrimento da perspectiva financeira 
("dinheiro oferecido"); solicita que, para 
participações regionais, sejam facilitados o 
co-financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

Or. en

Alteração 437
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de candidaturas 
privilegie a necessidade do projecto em 
detrimento da perspectiva financeira 
("dinheiro oferecido"); solicita que, para 
participações regionais, sejam facilitados o 
co-financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 85%, de 
modo a que a apresentação de candidaturas 
privilegie a necessidade do projecto em 
detrimento da perspectiva financeira 
("dinheiro oferecido"); solicita que, para 
participações regionais, sejam facilitados o 
co-financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

Or. en

Alteração 438
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 41
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Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de candidaturas 
privilegie a necessidade do projecto em 
detrimento da perspectiva financeira 
("dinheiro oferecido"); solicita que, para 
participações regionais, sejam facilitados o 
co-financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 70%, de 
modo a que a apresentação de candidaturas 
privilegie a necessidade do projecto em 
detrimento da perspectiva financeira 
("dinheiro oferecido"); solicita que, para 
participações regionais, sejam facilitados o 
co-financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

Or. de

Alteração 439
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de candidaturas 
privilegie a necessidade do projecto em 
detrimento da perspectiva financeira 
("dinheiro oferecido"); solicita que, para 
participações regionais, sejam facilitados o 
co-financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75% de 
forma geral, de modo a que a apresentação 
de candidaturas privilegie a necessidade do 
projecto em detrimento da perspectiva 
financeira ("dinheiro oferecido"); aceita 
que, para participações regionais, sejam 
facilitados o co-financiamento privado e as 
opções de crédito orientadas para o 
mercado;

Or. fr

Alteração 440
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 41
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Proposta de resolução Alteração

41. Entende ser necessário limitar a 
percentagem máxima de ajuda a 75%, de 
modo a que a apresentação de candidaturas 
privilegie a necessidade do projecto em 
detrimento da perspectiva financeira 
("dinheiro oferecido"); solicita que, para 
participações regionais, sejam facilitados o 
co-financiamento privado e as opções de 
crédito orientadas para o mercado;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 41-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

41-A. Apoia a proposta da Comissão de 
estabelecer uma reserva de eficiência, 
para ser despendida na obtenção de 
resultados específicos nas prioridades 
acordadas nos contratos de parceria para 
o desenvolvimento e o investimento (CDI), 
calculada como uma potencial 
contribuição para alcançar resultados 
mensuráveis ligados a objectivos da UE; 
após aprovação na revisão intercalar, a 
Comissão irá avaliar a quantia e 
recompensar todas as regiões que tenham 
cumprido satisfatoriamente os objectivos 
fixados nos programas operacionais, ou 
que até superaram as prioridades 
previstas nos mesmos; sublinha que os
contratos de parceria para o 
desenvolvimento e o investimento devem
definir um mecanismo de correcção no 
caso de crises inesperadas que possam 
impedir a realização dos objectivos;

Or. en
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Alteração 442
László Surján

Proposta de resolução
N.º 41-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

41-A. Solicita que seja dada atenção e 
prestado maior apoio às entidades 
afectadas por pobreza extrema e 
frequentemente pela tensa co-existência 
entre culturas maioritárias e minoritárias 
a nível sub-regional; considera que estas 
entidades sub-regionais podem facilmente 
permanecer como bolsas de pobreza 
extrema, enfrentando segregação 
crescente, mesmo em regiões que não são 
necessariamente as menos desenvolvidas
nas médias estatísticas; observa que 
devem ser realizados esforços 
concentrados para o desenvolvimento 
dessas entidades (por exemplo: níveis 
mais baixos de recursos próprios 
requeridos para projectos de crescimento 
e criação de emprego dirigidos 
especificamente a essas entidades; 
aumentar a reserva de recursos humanos 
locais através de assistência técnica 
completa; incentivar os auxílios estatais 
na repartição de custos de projectos;
recursos concentrados do FSE para 
enfrentar os problemas específicos da 
massa de trabalhadores não qualificados 
e desempregados de longa duração, 
através do desenvolvimento de uma força 
de trabalho qualificada que responda às 
necessidades do mercado e de uma maior 
atenção às prioridades transversais, tais 
como a inclusão social de grupos 
desfavorecidos que sofrem não só de 
exclusão social e económica, mas também 
de segregação espacial);

Or. en
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Alteração 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tida em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a 
inclusão de uma disposição inequívoca no 
regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, e diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tido em conta o facto de 
a política de coesão, tanto no caso das 
empresas de grande dimensão como no das 
PME, requerer que o financiamento seja 
canalizado para investimentos na área da 
investigação e do desenvolvimento ou 
disponibilizado indirectamente, de forma 
acrescida, através do apoio às infra-
estruturas; solicita ainda a inclusão de uma 
disposição inequívoca no regulamento 
geral sobre os fundos estruturais, que
preveja a análise da pertinência da
concessão de ajudas da UE a
deslocalizações no seio da UE;

Or. es

Alteração 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tida em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tido em conta o facto de 
a política de coesão promover o 
desenvolvimento regional e a criação de 
emprego; requer portanto, por um lado, 
que o financiamento seja canalizado para 
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requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda
a inclusão de uma disposição inequívoca 
no regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, e diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas, na medida em 
que estes financiamentos contribuem 
directamente para a criação de postos de 
trabalho na empresa beneficiária dos 
fundos; solicita, por outro lado, a inclusão 
de uma disposição inequívoca no 
regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, e condicionando as ajudas às 
empresas à proibição de quaisquer
deslocalizações e de quaisquer planos de 
despedimentos, bem como ao respeito de 
normas ambientais exigentes, sob pena de 
imposição de uma obrigação de reembolso 
das ajudas recebidas em caso de não 
respeito das condições estabelecidas;

Or. fr

Alteração 445
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tida em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda 
a inclusão de uma disposição inequívoca 
no regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tido em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas;
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ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, e diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

Or. fr

Alteração 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tida em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a 
inclusão de uma disposição inequívoca no 
regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, e diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tido em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a 
inclusão de uma disposição inequívoca no 
regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE;

Or. fr

Alteração 447
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 42
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Proposta de resolução Alteração

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tida em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a 
inclusão de uma disposição inequívoca no 
regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, e diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tido em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a 
inclusão de uma disposição inequívoca no 
regulamento geral sobre os fundos
estruturais, excluindo qualquer 
financiamento europeu a deslocalizações 
no seio da UE, e diminuindo claramente o 
limiar de verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

Or. fr

Alteração 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tida em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a 
inclusão de uma disposição inequívoca no 

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tido em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a 
inclusão de uma disposição inequívoca no 
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regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, e diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, também mediante a fixação da 
duração das operações em 10 anos, e 
diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado, 
prevendo-se nomeadamente a exclusão 
das grandes empresas das ajudas directas;

Or. en

Alteração 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tida em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a 
inclusão de uma disposição inequívoca no 
regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, e diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tido em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento a grandes empresas seja 
canalizado para investimentos na área da 
investigação e do desenvolvimento ou 
disponibilizado indirectamente, de forma 
acrescida, através do apoio às infra-
estruturas; solicita ainda a inclusão de uma 
disposição inequívoca no regulamento 
geral sobre os fundos estruturais, excluindo 
a concessão de ajudas da UE a 
deslocalizações no seio da UE, e 
diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

Or. de
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Alteração 450
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tida em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento seja canalizado para 
investimentos na área da investigação e do 
desenvolvimento ou disponibilizado 
indirectamente, de forma acrescida, através 
do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a 
inclusão de uma disposição inequívoca no 
regulamento geral sobre os fundos 
estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da 
UE, e diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

42. Solicita, no caso das ajudas directas a 
empresas, que seja tido em conta o facto de 
a política de coesão, em especial no caso 
das empresas de grande dimensão, acabar 
por financiar efeitos de arrastamento por 
inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o 
financiamento a empresas privadas seja 
canalizado para investimentos na área da 
investigação e do desenvolvimento ou 
disponibilizado indirectamente, de forma 
acrescida, através do apoio às infra-
estruturas; solicita ainda a inclusão de uma 
disposição inequívoca no regulamento 
geral sobre os fundos estruturais, excluindo 
a concessão de ajudas da UE a 
deslocalizações no seio da UE, e 
diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado;

Or. en

Alteração 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento mediante instrumentos 
renováveis de financiamento a um maior 
número de sectores; requer mecanismos de 
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extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais 
tardar depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação;

Or. es

Alteração 452
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais 
tardar depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação;

Or. en
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Alteração 453
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

43. Solicita a mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, um reforço 
do financiamento em regime de 
empréstimo e a aplicação dos instrumentos 
renováveis de financiamento a mais 
domínios de intervenção (investigação e 
infra-estruturas, entre outros); requer, para 
tal, mecanismos de simplificação e uma 
maior segurança jurídica ao longo de todo 
o período de programação; considera que, 
o mais tardar depois de decorrer um 
período de programação, a 
responsabilidade pela aplicação das verbas 
deve ser transferida para o nível nacional 
ou para o nível do projecto;

Or. it

Alteração 454
Czesław Adam Siekierski

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
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outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

outros); recomenda, para tal, a criação de 
um registo comunitário que indique quais 
os projectos que são objecto da concessão 
de crédito e quais os que beneficiam de 
ajudas; considera que, o mais tardar depois 
de decorrer um período de programação, a 
responsabilidade pela aplicação das verbas 
deve ser transferida para o nível nacional 
ou para o nível do projecto;

Or. pl

Alteração 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos aos domínios de intervenção 
que se revelem apropriados; requer, para 
tal, mecanismos de simplificação e uma 
maior segurança jurídica ao longo de todo 
o período de programação; considera que, 
o mais tardar depois de decorrer um 
período de programação, a 
responsabilidade pela aplicação das verbas 
deve ser transferida para o nível nacional 
ou para o nível do projecto;

Or. en

Alteração 456
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 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção; 
requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

Or. en

Alteração 457
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 



PE464.689v01-00 104/164 AM\865326PT.doc

PT

programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

programação; sublinha que a introdução 
de instrumentos financeiros inovadores 
não deve, em caso algum, ser considerada
como um paliativo para o orçamento da 
política de coesão no âmbito do 
orçamento da UE; considera que, o mais 
tardar depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

Or. fr

Alteração 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, contanto 
que se simplifique a sua gestão e se 
garanta segurança jurídica no que 
respeita à sua constituição e cessação; é 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

Or. es
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Alteração 459
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; solicita que os instrumentos 
sejam adaptáveis, por forma a garantir a 
sua viabilidade e exequibilidade para 
todas as regiões e cidades; considera que, 
o mais tardar depois de decorrer um 
período de programação, a 
responsabilidade pela aplicação das verbas 
deve ser transferida para o nível nacional 
ou para o nível do projecto;

Or. en

Alteração 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 

43. Reconhece o efeito de alavanca e as 
potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo 
amplamente favorável a um reforço do 
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financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto;

financiamento em regime de empréstimo e 
solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados 
extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre 
outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança 
jurídica ao longo de todo o período de 
programação; considera que, o mais tardar 
depois de decorrer um período de 
programação, a responsabilidade pela 
aplicação das verbas deve ser transferida 
para o nível nacional ou para o nível do 
projecto; observa que, no actual período 
de programação, nem todos os 
Estados-Membros adoptaram uma 
abordagem descentralizada no que 
respeita à utilização de instrumentos 
financeiros como o JESSICA; salienta a 
necessidade de garantir um acesso directo 
às cidades;

Or. en

Alteração 461
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Sublinha que o financiamento de 
subsídios deverá permanecer sempre como 
elemento de primeira escolha, competindo 
às partes interessadas in loco aplicar o 
pacote de financiamento adequado a cada 
caso e em função das necessidades 
regionais;

44. Sublinha que o financiamento de 
subsídios deverá permanecer sempre como 
elemento de primeira escolha e que as
partes interessadas in loco devem aplicar o 
pacote de financiamento mais adequado a 
cada caso, em função das necessidades 
regionais, promovendo também a 
concessão de incentivos fiscais;

Or. it
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Alteração 462
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Sublinha que o financiamento de 
subsídios deverá permanecer sempre como 
elemento de primeira escolha, competindo 
às partes interessadas in loco aplicar o 
pacote de financiamento adequado a cada 
caso e em função das necessidades 
regionais;

44. Sublinha que o financiamento de 
subsídios deverá permanecer sempre como 
elemento de primeira escolha, competindo 
às partes interessadas in loco aplicar o 
pacote de financiamento adequado a cada 
caso e em função das necessidades 
regionais; apela a que seja claramente 
estabelecido o que será coberto por ajudas 
e o deve ser coberto por empréstimos ou 
financiamentos cruzados;

Or. fr

Alteração 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Sublinha que o financiamento de 
subsídios deverá permanecer sempre como 
elemento de primeira escolha, competindo 
às partes interessadas in loco aplicar o 
pacote de financiamento adequado a cada 
caso e em função das necessidades 
regionais;

44. Sublinha que o financiamento de 
subsídios deverá permanecer sempre como 
elemento de primeira escolha, competindo 
às partes interessadas in loco aplicar o 
pacote de financiamento adequado a cada 
caso e em função das necessidades 
regionais; considera que os subsídios 
devem continuar a prevalecer nas regiões 
menos desenvolvidas;

Or. en

Alteração 464
Patrice Tirolien
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Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Entende que o BEI deve desempenhar 
um papel mais forte nos financiamentos 
das infra-estruturas RTE; apela a mais 
abordagens com vista a soluções de 
parcerias público-privadas auto-
sustentadas; considera que, no essencial, o 
Parlamento Europeu detém uma 
importante responsabilidade pela 
transparência respectiva, bem como pelas 
tarefas de decisão e de acompanhamento;

45. Toma nota de que o BEI deve 
desempenhar um papel mais forte nos 
financiamentos das infra-estruturas RTE; 
apela a mais abordagens com vista a 
soluções de parcerias público-privadas 
auto-sustentadas; considera que, no 
essencial, o controlo do Parlamento 
Europeu sobre o BEI deve ser reforçado, a 
fim de garantir uma maior transparência
no processo de decisão e de 
acompanhamento das políticas para cujo 
financiamento contribui;

Or. fr

Alteração 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Entende que o BEI deve desempenhar 
um papel mais forte nos financiamentos 
das infra-estruturas RTE; apela a mais 
abordagens com vista a soluções de
parcerias público-privadas auto-
sustentadas; considera que, no essencial, o 
Parlamento Europeu detém uma importante 
responsabilidade pela transparência 
respectiva, bem como pelas tarefas de 
decisão e de acompanhamento;

45. Entende que o BEI deve desempenhar 
um papel mais forte nos financiamentos 
das infra-estruturas de sistemas de 
transporte europeus sustentáveis e 
respeitadores do ambiente; apela a uma 
maior precaução no cálculo da relação 
custo/benefício para o sector público nas 
parcerias público-privadas e a assegurar o 
controlo democrático; considera que, no 
essencial, o Parlamento Europeu detém 
uma importante responsabilidade pela 
transparência respectiva, incluindo a 
transparência sobre as despesas
orçamentais públicas, bem como pelas 
tarefas de decisão e de acompanhamento;

Or. en
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Alteração 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Entende que o BEI deve desempenhar 
um papel mais forte nos financiamentos 
das infra-estruturas RTE; apela a mais 
abordagens com vista a soluções de 
parcerias público-privadas auto-
sustentadas; considera que, no essencial, o 
Parlamento Europeu detém uma importante 
responsabilidade pela transparência 
respectiva, bem como pelas tarefas de 
decisão e de acompanhamento;

45. Entende que o BEI deve desempenhar 
um papel mais forte nos financiamentos 
das infra-estruturas; apela a mais 
abordagens com vista a soluções de 
parcerias público-privadas auto-
sustentadas; considera que, no essencial, o 
Parlamento Europeu detém uma importante 
responsabilidade pela transparência 
respectiva, bem como pelas tarefas de 
decisão e de acompanhamento;

Or. es

Alteração 467
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 45-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

45-A. Entende que no âmbito da política 
de coesão, deve ser tida em conta a 
necessária flexibilidade em relação às 
Regiões Ultraperiféricas, devendo a 
utilização dos seus instrumentos ser 
adaptada às suas economias frágeis, 
tendo em conta a relevância das suas 
pequenas e médias empresas e a 
necessidade de competitividade e de 
igualdade de oportunidades para a 
inserção das suas economias no mercado 
interno da UE;

Or. pt
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Alteração 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Considera as subvenções globais, num 
nível inferior ao das regiões, um 
instrumento adequado para estratégias de 
inovação autónomas em conformidade com 
os objectivos estruturais europeus; propõe 
que, também para as subvenções globais, 
sejam utilizados instrumentos de eficácia 
comprovada do processo de concorrência;

46. Considera as subvenções globais, num 
nível inferior ao das regiões, um 
instrumento adequado para estratégias de 
inovação autónomas em conformidade com 
os objectivos estruturais europeus;

Or. en

Alteração 469
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Considera as subvenções globais, num 
nível inferior ao das regiões, um 
instrumento adequado para estratégias de 
inovação autónomas em conformidade com 
os objectivos estruturais europeus; propõe 
que, também para as subvenções globais, 
sejam utilizados instrumentos de eficácia 
comprovada do processo de concorrência;

46. Considera as subvenções globais, num 
nível inferior ao das regiões, um 
instrumento adequado para estratégias de 
inovação autónomas em conformidade com 
os objectivos estruturais europeus;

Or. en

Alteração 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 46
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Proposta de resolução Alteração

46. Considera as subvenções globais, num 
nível inferior ao das regiões, um 
instrumento adequado para estratégias de 
inovação autónomas em conformidade com 
os objectivos estruturais europeus; propõe 
que, também para as subvenções globais, 
sejam utilizados instrumentos de eficácia 
comprovada do processo de concorrência;

46. Considera as subvenções globais, num 
nível inferior ao das regiões, um 
instrumento adequado para estratégias de 
inovação autónomas em conformidade com 
os objectivos da política estrutural 
europeia; propõe que, também para as 
subvenções globais, sejam utilizados 
instrumentos de eficácia comprovada do 
processo de concorrência;

Or. es

Alteração 471
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Considera as subvenções globais, num 
nível inferior ao das regiões, um 
instrumento adequado para estratégias de 
inovação autónomas em conformidade com 
os objectivos estruturais europeus; propõe 
que, também para as subvenções globais, 
sejam utilizados instrumentos de eficácia 
comprovada do processo de concorrência;

46. Considera as subvenções globais, num 
nível inferior ao das regiões, um 
instrumento adequado para estratégias de 
inovação autónomas em conformidade com 
os objectivos da política de coesão 
europeia; propõe que, também para as 
subvenções globais, sejam utilizados 
instrumentos de eficácia comprovada do 
processo de concorrência;

Or. en

Alteração 472
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 46-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

46-A. Rejeita, contudo, quotas ou 
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obrigações para subvenções globais, uma 
vez que estas podem ser contrárias ao 
estabelecimento de prioridades 
fundamentais adaptadas às necessidades 
das regiões;

Or. de

Alteração 473
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 46-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

46-A. Apoia a criação de uma reserva de 
flexibilidade estabelecida com base em 
dotações automaticamente anuladas 
durante o período de programação, e 
destinada a accionar os Fundos 
Estruturais numa crise económica, social 
ou ambiental em conjunto com o Fundo 
de Ajustamento à Globalização e o Fundo 
de Solidariedade da União Europeia;

Or. en

Alteração 474
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 46-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

46-A. Considera que a política de coesão 
deve centrar-se no apoio às pequenas e 
médias empresas, através de um maior 
acesso ao financiamento, tendo em conta 
as vantagens óbvias da criação de 
emprego para o crescimento e convida a 
Comissão a tirar pleno partido da 
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iniciativa "Lei das Pequenas Empresas" 
("Small Business Act");

Or. el

Alteração 475
Juozas Imbrasas

Proposta de resolução
N.º 46-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

46-A. Congratula-se com a cooperação 
eficaz entre o BEI e a Comissão na 
aplicação de três iniciativas conjuntas, 
JESSICA, JEREMIE e JASMINE, o que 
deverá aumentar a eficiência e a eficácia 
da política de coesão e melhorar o 
funcionamento dos Fundos Estruturais; 
insta a Comissão a prosseguir 
activamente a adopção de iniciativas 
conjuntas com o BEI, em especial no 
domínio da política de coesão, bem como 
a garantir apoio financeiro às PME;

Or. lt

Alteração 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Entende que o período de programação 
de sete anos deu bons resultados e deve ser 
mantido pelo menos até ao final do 
próximo período (2020); apela, no entanto, 
a que se introduza um sistema para uma 
nova avaliação estratégica mais rápida das 
condições iniciais, a fim de poder reagir de 
uma forma ainda mais célere e flexível a 

47. Entende que o estabelecimento de 
períodos de programação de sete anos para 
a política de coesão deu bons resultados e 
deve ser mantido pelo menos até ao final 
do próximo período (2020); apela, no 
entanto, a que se introduza um sistema para 
uma nova avaliação estratégica mais rápida 
das condições iniciais, a fim de poder 
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acontecimentos especiais (crises 
financeiras, crises energéticas, catástrofes 
naturais);

reagir de uma forma ainda mais célere e 
flexível a acontecimentos especiais (crises 
financeiras, crises energéticas, catástrofes 
naturais);

Or. es

Alteração 477
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Entende que o período de programação 
de sete anos deu bons resultados e deve ser 
mantido pelo menos até ao final do 
próximo período (2020); apela, no entanto, 
a que se introduza um sistema para uma 
nova avaliação estratégica mais rápida das 
condições iniciais, a fim de poder reagir de 
uma forma ainda mais célere e flexível a 
acontecimentos especiais (crises 
financeiras, crises energéticas, catástrofes 
naturais);

47. Entende que o período de programação 
de sete anos deu bons resultados e deve ser 
mantido pelo menos até ao final do 
próximo período (2020); apela, no entanto, 
a que se introduza um sistema para uma 
nova avaliação estratégica mais rápida das 
condições iniciais, a fim de que a UE, 
através da integração do Fundo de 
Ajustamento à Globalização e do Fundo 
de Solidariedade, possa reagir de uma 
forma ainda mais célere e flexível a 
acontecimentos especiais (crises 
financeiras, crises energéticas, catástrofes 
naturais);

Or. en

Alteração 478
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Entende que o período de programação 
de sete anos deu bons resultados e deve ser 
mantido pelo menos até ao final do 
próximo período (2020); apela, no entanto, 

47. Entende que o período de programação 
de sete anos deu bons resultados e deve ser 
mantido pelo menos até ao final do 
próximo período (2020); apela, no entanto, 
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a que se introduza um sistema para uma 
nova avaliação estratégica mais rápida das 
condições iniciais, a fim de poder reagir de 
uma forma ainda mais célere e flexível a 
acontecimentos especiais (crises 
financeiras, crises energéticas, catástrofes 
naturais);

a que se introduza um sistema para uma 
nova avaliação estratégica mais rápida das 
condições iniciais, a fim de que a UE, 
através da integração do Fundo de 
Ajustamento à Globalização e do Fundo 
de Solidariedade, possa reagir de uma 
forma ainda mais célere e flexível a 
acontecimentos especiais (crises 
financeiras, crises energéticas, catástrofes 
naturais);

Or. en

Alteração 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Entende que o período de programação 
de sete anos deu bons resultados e deve ser 
mantido pelo menos até ao final do 
próximo período (2020); apela, no entanto, 
a que se introduza um sistema para uma 
nova avaliação estratégica mais rápida das 
condições iniciais, a fim de poder reagir de 
uma forma ainda mais célere e flexível a 
acontecimentos especiais (crises 
financeiras, crises energéticas, catástrofes 
naturais);

47. Entende que o período de programação 
de sete anos deu bons resultados e deve ser 
mantido pelo menos até ao final do 
próximo período (2020); apela, no entanto, 
a que se introduza um sistema para uma 
nova avaliação estratégica mais rápida das 
condições iniciais, a fim de poder reagir de 
uma forma ainda mais célere e flexível a 
acontecimentos especiais (crises sociais, 
crises ambientais, crises económicas ou 
financeiras, crises energéticas, catástrofes 
naturais);

Or. fr

Alteração 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 48
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Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que o orçamento comunitário, 
na sua estrutura actual e com os 
regulamentos dos fundos que lhe estão 
subjacentes, se mostrou adequado para a 
implementação das políticas estruturais e 
de coesão; deste modo, apenas devem ser 
introduzidas alterações onde os 
procedimentos não deram bons resultados 
ou existem discrepâncias com o actual 
regulamento financeiro; apela a que se 
proceda com extremo cuidado 
relativamente a quaisquer modificações, 
por mais insignificantes que sejam, em 
estruturas estabelecidas e comprovadas;

48. Salienta que o orçamento comunitário, 
na sua estrutura actual e com os 
regulamentos dos fundos que lhe estão 
subjacentes, tem em conta as propostas da 
Comissão para a harmonização das 
regras relativas a todos os fundos 
disponíveis para o desenvolvimento 
regional; sublinha que esta harmonização 
não deve conduzir a um aumento dos 
encargos para os beneficiários, 
nomeadamente para aqueles que têm uma 
estrutura pequena e uma capacidade 
limitada; convida a Comissão a manter o 
carácter específico dos diferentes fundos 
estruturais; deste modo, apenas devem ser 
introduzidas alterações onde os 
procedimentos não deram bons resultados 
ou existem discrepâncias com o actual 
regulamento financeiro; apela a que se 
proceda com extremo cuidado 
relativamente a quaisquer modificações, 
por mais insignificantes que sejam, em 
estruturas estabelecidas e comprovadas;

Or. en

Alteração 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que o orçamento comunitário, 
na sua estrutura actual e com os 
regulamentos dos fundos que lhe estão 
subjacentes, se mostrou adequado para a 
implementação das políticas estruturais e
de coesão; deste modo, apenas devem ser 
introduzidas alterações onde os 
procedimentos não deram bons resultados 
ou existem discrepâncias com o actual 

48. Salienta que o orçamento comunitário e 
os mecanismos de afectação, com os 
regulamentos dos fundos que lhe estão 
subjacentes, se mostrou adequado para a 
implementação da política de coesão; deste 
modo, apenas devem ser introduzidas 
alterações onde os procedimentos não 
deram bons resultados ou existem 
discrepâncias com o actual regulamento 
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regulamento financeiro; apela a que se 
proceda com extremo cuidado 
relativamente a quaisquer modificações, 
por mais insignificantes que sejam, em 
estruturas estabelecidas e comprovadas;

financeiro; apela a que se proceda com 
extremo cuidado relativamente a quaisquer 
modificações, por mais insignificantes que 
sejam, em estruturas estabelecidas e 
comprovadas, a fim de evitar uma maior 
carga burocrática, disfuncionamentos e 
incerteza para os organismos nacionais e
regionais responsáveis pela gestão;

Or. es

Alteração 482
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta que o orçamento comunitário, 
na sua estrutura actual e com os 
regulamentos dos fundos que lhe estão 
subjacentes, se mostrou adequado para a 
implementação das políticas estruturais e
de coesão; deste modo, apenas devem ser 
introduzidas alterações onde os 
procedimentos não deram bons resultados 
ou existem discrepâncias com o actual 
regulamento financeiro; apela a que se 
proceda com extremo cuidado 
relativamente a quaisquer modificações, 
por mais insignificantes que sejam, em 
estruturas estabelecidas e comprovadas;

48. Salienta que o orçamento comunitário, 
na sua estrutura actual e com os 
regulamentos dos fundos que lhe estão 
subjacentes, se mostrou adequado para a 
implementação da política de coesão; deste 
modo, apenas devem ser introduzidas 
alterações onde os procedimentos não 
deram bons resultados ou existem 
discrepâncias com o actual regulamento 
financeiro; apela a que se proceda com 
extremo cuidado relativamente a quaisquer 
modificações, por mais insignificantes que 
sejam, em estruturas estabelecidas e 
comprovadas;

Or. en

Alteração 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 49
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Proposta de resolução Alteração

49. Entende que é perfeitamente possível 
uma integração dos objectivos UE 2020 
nas metas e estruturas de fundos existentes 
e, por conseguinte, nas rubricas 
orçamentais; rejeita uma subdivisão do 
orçamento comunitário em conceitos de 
crescimento teóricos "smart", "inclusive" 
ou "sustainable";

49. Entende que não é possível, 
claramente, uma integração dos objectivos 
UE 2020 nas metas e estruturas de fundos 
existentes e, por conseguinte, nas rubricas 
orçamentais; rejeita quaisquer tentativas 
de subordinar a política de coesão à 
Estratégia UE 2020, que é uma estratégia 
macroeconómica fundamentalmente da 
competência dos Estados-Membros e da 
Comissão Europeia e que dependente da
sua vontade; considera que não é 
adequado querer fazer pesar sobre as 
regiões e a política de coesão as 
consequências das falhas de organização 
e coordenação da Comissão e dos 
Estados-Membros no que se refere à
execução da Estratégia UE 2020; recorda 
que as políticas estruturais e de coesão 
foram instituídas com o objectivo de 
assegurar o desenvolvimento harmonioso 
das regiões da Europa, e não como 
políticas destinadas a ajudar a 
implementar a Estratégia de Lisboa ou a 
Estratégia UE 2020;

Or. fr

Alteração 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Entende que é perfeitamente possível 
uma integração dos objectivos UE 2020 
nas metas e estruturas de fundos existentes 
e, por conseguinte, nas rubricas 
orçamentais; rejeita uma subdivisão do 
orçamento comunitário em conceitos de 
crescimento teóricos "smart", "inclusive" 
ou "sustainable";

49. Entende que é perfeitamente possível 
uma integração dos objectivos UE 2020 
nas metas e estruturas da política de 
coesão; salienta contudo que, no âmbito
do Tratado de Lisboa, foram cometidas à
política de coesão tarefas que vão além da 
mera aplicação da nova estratégia 
europeia de crescimento e emprego;
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Or. es

Alteração 485
Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Entende que é perfeitamente possível 
uma integração dos objectivos UE 2020 
nas metas e estruturas de fundos existentes 
e, por conseguinte, nas rubricas 
orçamentais; rejeita uma subdivisão do 
orçamento comunitário em conceitos de 
crescimento teóricos "smart", "inclusive" 
ou "sustainable";

49. Entende que é perfeitamente possível 
uma integração dos objectivos UE 2020 
nas metas e estruturas de fundos existentes 
e, por conseguinte, nas rubricas 
orçamentais;

Or. en

Alteração 486
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Entende que é perfeitamente possível 
uma integração dos objectivos UE 2020 
nas metas e estruturas de fundos 
existentes e, por conseguinte, nas rubricas 
orçamentais; rejeita uma subdivisão do 
orçamento comunitário em conceitos de 
crescimento teóricos "smart", "inclusive" 
ou "sustainable";

49. Destaca, em particular, o facto de a 
política de coesão, que é, 
simultaneamente, "inteligente", 
"sustentável" e "inclusiva" desempenhar 
um papel crucial na Estratégia UE 2020 e 
poder contribuir, como todos os domínios 
políticos, para a consecução destes 
objectivos; observa que tal evidencia, uma 
vez mais, a importância da política de 
coesão no seu conjunto, e rejeita a sua 
fragmentação em diferentes rubricas 
orçamentais, dado que a política de 
coesão deveria ter uma rubrica própria no 
orçamento da UE;
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Or. en

Alteração 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo o 
domínio de intervenção decisivo para a 
implementação transversal da Estratégia 
UE 2020 e apela, portanto, a uma previsão 
orçamental igual, no mínimo, à do actual 
período;

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo um dos 
domínios de intervenção para a 
implementação transversal da Estratégia 
UE 2020; sublinha, portanto, que uma 
política de coesão reforçada e bem 
sucedida requer que os montantes que lhe 
forem afectados no exercício de 2013 
sejam pelo menos mantidos no próximo 
período de programação; reitera, neste 
contexto, o seu pedido veemente de que se 
garanta, no próximo QFP, que os 
recursos não utilizados ou anulados dos 
fundos de coesão não sejam restituídos 
aos Estados-Membros, devendo 
permanecer no orçamento da coesão;

Or. en

Alteração 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo o 
domínio de intervenção decisivo para a 
implementação transversal da Estratégia 
UE 2020 e apela, portanto, a uma previsão 
orçamental igual, no mínimo, à do actual 
período;

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo decisivas 
para a consecução da coesão económica, 
social e territorial; apela, portanto, a que 
lhes sejam afectadas dotações 
orçamentais mais elevadas, semelhantes à 
do actual período de programação;
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Or. en

Alteração 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo o 
domínio de intervenção decisivo para a 
implementação transversal da Estratégia 
UE 2020 e apela, portanto, a uma previsão 
orçamental igual, no mínimo, à do actual 
período;

50. Considera a política de coesão a seguir 
depois de 2014 visa centrar-se na 
consecução transversal dos objectivos da 
Estratégia UE 2020, assim como no 
cumprimento das novas tarefas 
decorrentes do Tratado; apela, portanto, a 
que se mantenha, no mínimo, a mesma 
percentagem de despesas do orçamento 
europeu que a prevista no actual período
de programação, a fim de garantir o êxito 
de uma política de coesão reforçada;

Or. es

Alteração 490
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo o 
domínio de intervenção decisivo para a 
implementação transversal da Estratégia 
UE 2020 e apela, portanto, a uma previsão 
orçamental igual, no mínimo, à do actual 
período;

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo o 
domínio de intervenção decisivo para a 
implementação transversal da Estratégia 
UE 2020 e apela, portanto, a que o seu 
financiamento seja pelo menos mantido 
em termos orçamentais;

Or. en
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Alteração 491
Derek Vaughan, Georgios Stavrakakis

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo o 
domínio de intervenção decisivo para a 
implementação transversal da Estratégia 
UE 2020 e apela, portanto, a uma previsão 
orçamental igual, no mínimo, à do actual 
período;

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo o 
domínio de intervenção decisivo para a 
implementação transversal da Estratégia 
UE 2020 e apela, portanto, a um aumento 
em termos reais do orçamento da política 
de coesão para o próximo período,
relativamente ao actual período de 
programação;

Or. en

Alteração 492
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera as políticas de coesão e 
estruturais pós-2013 como sendo o 
domínio de intervenção decisivo para a 
implementação transversal da Estratégia 
UE 2020 e apela, portanto, a uma previsão 
orçamental igual, no mínimo, à do actual 
período;

50. Considera a política de coesão pós-
2013 como sendo um factor promotor
ainda mais importante do
desenvolvimento futuro sustentável das 
regiões da UE e como o domínio de 
intervenção decisivo para a implementação 
transversal da Estratégia UE 2020 e apela, 
portanto, a uma previsão orçamental igual, 
no mínimo, à do actual período;

Or. en

Alteração 493
Erminia Mazzoni
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Proposta de resolução
N.º 50-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-A. Solicita a adopção de regras mais 
estritas para o controlo de violações dos 
critérios do Pacto de Estabilidade da UE e 
de irregularidades na utilização dos 
Fundos Estruturais, prevendo-se a 
aplicação de sanções nos casos mais 
graves;

Or. it

Alteração 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e 
mais rigorosa, com vista a uma
fiscalização mais eficaz da utilização dos 
fundos estruturais dentro da legalidade e 
conforme com os seus objectivos;

Suprimido

Or. it

Alteração 495
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 51
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Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e 
mais rigorosa, com vista a uma 
fiscalização mais eficaz da utilização dos 
fundos estruturais dentro da legalidade e 
conforme com os seus objectivos;

Suprimido

Or. it

Alteração 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e 
mais rigorosa, com vista a uma 
fiscalização mais eficaz da utilização dos 
fundos estruturais dentro da legalidade e 
conforme com os seus objectivos;

Suprimido

Or. en

Alteração 497
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 51

Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem uma 
proposta de regularização automática e 
mais rigorosa, com vista a uma 
fiscalização mais eficaz da utilização dos 
fundos estruturais dentro da legalidade e 
conforme com os seus objectivos;

51. Rejeita as disposições relativas à 
condicionalidade macroeconómica, ou 
seja, a retenção de fundos estruturais 
disponíveis às regiões e cidades para 
cobrir os erros e falhas dos seus governos 
nacionais, ou para o caso de os 
respectivos governos nacionais não 
respeitarem o pacto de estabilidade e 
crescimento; salienta que existe o perigo 
de as sanções e os incentivos financeiros 
ligados ao Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, destinados a assegurar o 
cumprimento das condições 
macroeconómicas, irem penalizar 
sobretudo as autoridades locais e 
regionais que não são responsáveis pelo 
fracasso dos Estados-Membros em
cumprir as suas obrigações neste 
domínio;

Or. en

Alteração 498
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e 
mais rigorosa, com vista a uma 
fiscalização mais eficaz da utilização dos 
fundos estruturais dentro da legalidade e 
conforme com os seus objectivos;

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem uma proposta
relativa a um procedimento de 
interrupção e suspensão sistemática dos 
pagamentos, assim que as evidências 
sugerirem deficiências significativas no 
funcionamento das entidades acreditadas;
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Or. en

Alteração 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e
mais rigorosa, com vista a uma fiscalização 
mais eficaz da utilização dos fundos 
estruturais dentro da legalidade e conforme 
com os seus objectivos;

51. Apela, aos Estados-Membros que 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização mais rigorosa, 
com vista a uma fiscalização mais eficaz da 
utilização dos fundos estruturais dentro da 
legalidade e conforme com os seus 
objectivos; solicita, ao mesmo tempo, que 
os controlos redundantes sejam 
suprimidos nos Estados-Membros que 
disponham de um sistema de gestão 
adequado dos fundos; considera que os 
princípios do "contrato de confiança" e 
da "auditoria única" devem ser aplicados 
sempre que possível;

Or. fr

Alteração 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e 

51. Apela, aos Estados-Membros que 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais ou que tenham violado a 
legislação da UE na execução dos 
mesmos, a que apresentem e uma proposta 
de regularização automática e mais 
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mais rigorosa, com vista a uma fiscalização 
mais eficaz da utilização dos fundos 
estruturais dentro da legalidade e conforme 
com os seus objectivos;

rigorosa, com vista a uma fiscalização mais 
eficaz da utilização dos fundos estruturais 
dentro da legalidade e conforme com os 
seus objectivos;

Or. en

Alteração 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e
mais rigorosa, com vista a uma fiscalização 
mais eficaz da utilização dos fundos 
estruturais dentro da legalidade e conforme 
com os seus objectivos;

51. Apela, aos Estados-Membros que 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização mais rigorosa, 
com vista a uma fiscalização mais eficaz da 
utilização dos fundos estruturais dentro da 
legalidade e conforme com os seus 
objectivos;

Or. es

Alteração 502
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e 

51. Apela, aos Estados-Membros que 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e 
mais rigorosa, com vista a uma fiscalização 
mais eficaz da utilização dos fundos 
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mais rigorosa, com vista a uma fiscalização 
mais eficaz da utilização dos fundos 
estruturais dentro da legalidade e conforme 
com os seus objectivos;

estruturais dentro da legalidade e conforme 
com os seus objectivos;

Or. fr

Alteração 503
Franz Obermayr

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e 
mais rigorosa, com vista a uma fiscalização 
mais eficaz da utilização dos fundos 
estruturais dentro da legalidade e conforme 
com os seus objectivos;

51. Apela, aos Estados-Membros que 
violaram gravemente os critérios de 
estabilidade da UE, e simultaneamente 
apresentam um nível elevado de 
irregularidades na utilização dos fundos 
estruturais, a que apresentem e uma 
proposta de regularização automática e 
mais rigorosa, com vista a uma fiscalização 
mais eficaz da utilização dos fundos 
estruturais dentro da legalidade e conforme 
com os seus objectivos; solicita 
igualmente que se prevejam mecanismos 
de sanção concretos em caso de 
irregularidades persistentes e se proceda à 
consequente recuperação de pagamentos 
indevidos de ajudas dos fundos 
estruturais;

Or. de

Alteração 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 51 – parágrafo 1 (novo)
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Proposta de resolução Alteração

Opõe-se a que os fundos estruturais sejam 
sujeitos a qualquer forma de 
condicionalidade macroeconómica ligada 
ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, 
pois isso entraria em conflito com os 
próprios objectivos da política de coesão; 
no sentido de reforçar a credibilidade da
programação e a obtenção de resultados 
tangíveis, insiste na introdução de formas
apropriadas de condicionalidade;
verificadas ex ante e baseadas numa 
abordagem das políticas que tenha por 
base o local, e que contemplem todos os 
requisitos - institucionais, administrativos, 
regulamentares, em matéria de 
planeamento e projecto -, necessários 
para assegurar uma implementação eficaz 
dos programas;

Or. it

Alteração 505
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Insta os Estados-Membros ou as 
regiões a definirem as autoridades que 
detêm a responsabilidade exclusiva pela 
administração, dentro da legalidade, dos 
fundos estruturais;

Suprimido

Or. en

Alteração 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie
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Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Insta os Estados-Membros ou as 
regiões a definirem as autoridades que 
detêm a responsabilidade exclusiva pela 
administração, dentro da legalidade, dos 
fundos estruturais;

52. Insta os Estados-Membros ou as 
regiões a definirem as autoridades 
responsáveis pela administração, dentro da 
legalidade, dos fundos estruturais;

Or. fr

Alteração 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Insta os Estados-Membros ou as 
regiões a definirem as autoridades que 
detêm a responsabilidade exclusiva pela 
administração, dentro da legalidade, dos 
fundos estruturais;

52. Insta os Estados-Membros ou as 
regiões a definirem as autoridades ou as 
estruturas que detêm a responsabilidade 
exclusiva pela administração, dentro da 
legalidade, dos fundos estruturais;

Or. fr

Alteração 508
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Insta os Estados-Membros ou as 
regiões a definirem as autoridades que 
detêm a responsabilidade exclusiva pela 
administração, dentro da legalidade, dos 
fundos estruturais;

52. Insta os Estados-Membros ou as 
entidades públicas a definirem as 
autoridades que detêm a responsabilidade 
exclusiva pela administração, dentro da 
legalidade, dos fundos estruturais;

Or. cs
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Alteração 509
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Insta os Estados-Membros ou as 
regiões a definirem as autoridades que 
detêm a responsabilidade exclusiva pela 
administração, dentro da legalidade, dos 
fundos estruturais;

52. Insta os Estados-Membros ou as 
regiões a definirem as autoridades que 
detêm a responsabilidade exclusiva pela 
administração, dentro da legalidade, dos 
fundos estruturais, sem que isto prejudique 
o processo de administração desses 
fundos;

Or. ro

Alteração 510
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 52-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

52-A. Apela à simplificação do sistema de 
inspecção e à redução do número de 
níveis de inspecção, bem como à 
clarificação das responsabilidades 
respectivas da Comissão e dos 
Estados-Membros; solicita a utilização de 
um processo de inspecção de nível único, 
no âmbito do qual os Estados-Membros
inspeccionam os projectos e a Comissão 
inspecciona os sistemas de inspecção dos 
Estados-Membros;

Or. fi

Alteração 511
Tamás Deutsch
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Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; 
considera que a acreditação bem sucedida 
e a obtenção de taxas de erro mais baixas 
está associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos 
de tempo mais longos;

Suprimido

Or. en

Alteração 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; 
considera que a acreditação bem sucedida 
e a obtenção de taxas de erro mais baixas 
está associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos 
de tempo mais longos;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, 
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; considera 
que a acreditação bem sucedida e a 
obtenção de taxas de erro mais baixas está 
associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos 
de tempo mais longos;

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais;

Or. it

Alteração 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; considera 
que a acreditação bem sucedida e a 
obtenção de taxas de erro mais baixas está 
associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos de 

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; considera 
que a acreditação bem sucedida e a 
obtenção de taxas de erro mais baixas está 
associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos de 
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tempo mais longos; tempo mais longos; propõe, a fim de
prevenir a má gestão dos fundos 
estruturais, que se verifique a eficácia do
funcionamento dos sistemas de gestão e 
controlo e, em contrapartida, se aumente 
o número de auditorias no terreno
efectuadas pela Comissão; recomenda a 
criação de uma "Provedoria para a
Coesão" pela Comissão como fonte 
adicional de informação sobre as 
melhores práticas e o eventual uso
indevido de fundos;

Or. en

Alteração 515
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; considera 
que a acreditação bem sucedida e a 
obtenção de taxas de erro mais baixas está 
associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos de 
tempo mais longos;

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; considera 
que a acreditação bem sucedida e a 
obtenção de taxas de erro mais baixas está 
associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos de 
tempo mais longos; exorta a Comissão a 
mostrar um maior comprometimento com 
o planeamento estratégico, a avaliação e a 
execução da política de coesão;

Or. pl

Alteração 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller
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Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; considera 
que a acreditação bem sucedida e a 
obtenção de taxas de erro mais baixas está 
associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos de 
tempo mais longos;

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; neste contexto, 
considera urgentemente necessárias a 
simplificação e a clarificação na 
administração dos programas de apoio, 
nomeadamente no domínio da execução 
financeira e do controlo financeiro;
considera, por isso, que a Comissão é 
responsável por executar procedimentos de 
acreditação para administrações e 
organismos de inspecção nacionais ou 
federais; considera que a acreditação bem 
sucedida e a obtenção de taxas de erro mais 
baixas está associada ao direito à prestação 
de declarações simplificadas em intervalos 
de tempo mais longos;

Or. de

Alteração 517
Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; considera 
que a acreditação bem sucedida e a 
obtenção de taxas de erro mais baixas está 
associada ao direito à prestação de 

53. Solicita à Comissão que, já no 
próximo período de programação, tenha 
uma maior responsabilidade pela melhoria 
dos procedimentos administrativos
nacionais; considera, por isso, que a 
Comissão é responsável por executar 
procedimentos de acreditação para 
administrações e organismos de inspecção 
nacionais ou federais; considera que a 
acreditação bem sucedida e a obtenção de 
taxas de erro mais baixas deverá conduzir
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declarações simplificadas em intervalos de 
tempo mais longos;

ao direito à prestação de declarações 
simplificadas;

Or. en

Alteração 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou federais; considera 
que a acreditação bem sucedida e a 
obtenção de taxas de erro mais baixas está 
associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos de 
tempo mais longos;

53. Considera que a Comissão terá, 
futuramente, uma maior responsabilidade 
pela melhoria dos procedimentos 
administrativos nacionais; considera, por 
isso, que a Comissão é responsável por 
executar procedimentos de acreditação 
para administrações e organismos de 
inspecção nacionais ou regionais; 
considera que a acreditação bem sucedida e 
a obtenção de taxas de erro mais baixas 
está associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos de 
tempo mais longos;

Or. es

Alteração 519
Sabine Verheyen

Proposta de resolução
N.º 53-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-A. Considera que, a fim de melhorar a 
eficácia dos programas operacionais, deve 
ser feita uma maior utilização de 
procedimentos competitivos durante a 
selecção de projectos nas regiões;

Or. de
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Alteração 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 53-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-B. Solicita a aplicação de normas 
bastante mais rigorosas de controlo 
orçamental e de prova de conformidade 
com as normas de financiamento aos 
Estados-Membros cujos órgãos de 
auditoria não passem no processo de 
acreditação;

Or. de

Alteração 521
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Solicita, para efeitos de simplificação 
administrativa, uma extensão dos 
procedimentos normalizados com custos 
unitários normalizados e custos gerais de 
taxa forfetária mais elevados; solicita uma 
melhor tomada em consideração do 
princípio da proporcionalidade, o que passa 
por reduzir sensivelmente as exigências de 
informação e avaliação para a execução de 
programas de pequena envergadura;

54. Solicita, para efeitos de simplificação 
administrativa, uma extensão dos 
procedimentos normalizados com custos 
unitários normalizados mais elevados e 
custos gerais de taxa forfetária; solicita 
uma melhor tomada em consideração do 
princípio da proporcionalidade, o que passa 
por reduzir sensivelmente as exigências de 
informação e avaliação para a execução de 
programas de pequena envergadura;
considera que é necessário proceder a 
uma simplificação do quadro 
regulamentar, actualmente muito 
complexo, e que convém estabelecer uma 
interpretação comum das regras e 
obrigações, a par de uma separação clara 
das tarefas e responsabilidades dos 
diferentes organismos, a diferentes níveis;
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Or. en

Alteração 522
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Solicita, para efeitos de simplificação 
administrativa, uma extensão dos 
procedimentos normalizados com custos 
unitários normalizados e custos gerais de 
taxa forfetária mais elevados; solicita uma 
melhor tomada em consideração do 
princípio da proporcionalidade, o que passa 
por reduzir sensivelmente as exigências de 
informação e avaliação para a execução de 
programas de pequena envergadura;

54. Solicita, para efeitos de simplificação 
administrativa, uma extensão dos 
procedimentos normalizados com custos 
unitários normalizados mais elevados e 
custos gerais de taxa forfetária; solicita 
uma melhor tomada em consideração do 
princípio da proporcionalidade, o que passa 
por reduzir sensivelmente as exigências de 
informação e avaliação para a execução de 
programas de pequena envergadura;
solicita que se tenha em atenção a grande 
importância de que se revestem as 
pequenas e médias empresas para o 
desenvolvimento regional, bem como as 
suas necessidades, nomeadamente no 
âmbito dos procedimentos de execução e 
de controlo;

Or. de

Alteração 523
Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Solicita, para efeitos de simplificação 
administrativa, uma extensão dos 
procedimentos normalizados com custos 
unitários normalizados e custos gerais de 
taxa forfetária mais elevados; solicita uma 
melhor tomada em consideração do 
princípio da proporcionalidade, o que passa 

54. Solicita, para efeitos de simplificação 
administrativa, uma extensão dos 
procedimentos normalizados com custos 
unitários normalizados mais elevados e 
custos gerais de taxa forfetária, sempre que 
este sistema seja adequado; solicita uma 
melhor tomada em consideração do 
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por reduzir sensivelmente as exigências de 
informação e avaliação para a execução de 
programas de pequena envergadura;

princípio da proporcionalidade, o que passa 
por reduzir sensivelmente as exigências de 
informação e avaliação para a execução de 
programas de pequena envergadura;

Or. en

Alteração 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 54-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

54 -A. Exorta a Comissão a manter um 
"painel do fracasso"público anual sobre 
a execução inadequada e/ou tardia dos 
requisitos para a comunicação e 
divulgação de irregularidades, abusos e 
fraudes na utilização de verbas do Fundo 
de Coesão; solicita que estas informações 
sejam discriminadas por Estado-Membro
e por Fundo;

Or. de

Alteração 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Proposta de resolução
N.º 54-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

54-A. Mostra-se preocupado com o facto 
de o acesso aos fundos estruturais pelas 
pequenas empresas e organizações estar a 
ser dificultado pela burocracia; solicita 
que os textos regulamentares e os 
documentos técnicos pertinentes sejam 
tão claros quanto possível, e apela à 
Comissão e aos Estados-Membros para 
que instituam grupos de trabalho técnicos 
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com vista à identificação de medidas de 
simplificação adequadas;

Or. fr

Alteração 526
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 54-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

54-A. Apela a uma redução substancial da 
administração e da burocracia envolvidas 
na política de coesão e na política 
estrutural em todos os níveis de 
actividade, nomeadamente mediante a 
adopção de procedimentos electrónicos;

Or. fi

Alteração 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 54-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

54-B. Considera que as declarações de 
gestão anuais testadas ao nível do chefe 
de repartição que administra os fundos 
(tesouraria / autoridade administrativa) 
constituem um meio apropriado de 
reforçar a cadeia de elaboração de 
relatórios e de controlo, e sublinha a 
necessidade absoluta de que essas 
declarações sejam precisas em termos de 
conteúdo; apela, por isso, à aplicação de 
um sistema de sanções às declarações 
falsas; mantém além disso, o objectivo das 
declarações de fiabilidade nacionais;
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Or. de

Alteração 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 54-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

54-C. Apela a que os procedimentos de 
apuramento anual de contas a estabelecer
para o novo período de programação 
abranjam também programas 
plurianuais;

Or. de

Alteração 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 54-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

54-D. Considera que são necessárias 
soluções mais eficientes de e-government 
(configurações harmonizadas) para todo 
o sistema de execução e monitorização; 
apela a um intercâmbio de experiências 
entre os Estados-Membros coordenado 
pela Comissão e à implementação 
coordenada através de agrupamentos de 
autoridades administrativas e de 
organismos de auditoria;

Or. de

Alteração 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller
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Proposta de resolução
N.º 54-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

54-E. Considera que as disposições 
relativas à transparência (obrigação de 
divulgação do beneficiário final) são um 
instrumento necessário para que os 
peritos, o público e os responsáveis 
políticos avaliem a conformidade com os 
objectivos e a legalidade com que os 
fundos estruturais foram utilizados; 
solicita que a descrição seja fornecida não 
só na língua nacional, mas também numa 
das três línguas de trabalho (inglês, 
francês ou alemão) e recomenda uma 
maior harmonização da informação 
exigida;

Or. de

Alteração 531
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Apoia a proposta da Comissão de 
apenas se proceder ao reembolso das 
despesas às autoridades nacionais depois 
de estas pagarem aos beneficiários a 
correspondente contribuição da UE; vê 
nesse procedimento uma forma de 
acelerar o pagamento da contribuição e, 
também, um incentivo decisivo a um 
controlo nacional mais rigoroso; chama, 
contudo, a atenção para a possibilidade de 
surgirem eventuais problemas de liquidez 
nos Estados-Membros e nos estados 
federados, para os quais será necessário 
garantir soluções;

Suprimido

Or. cs
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Alteração 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Apoia a proposta da Comissão de 
apenas se proceder ao reembolso das 
despesas às autoridades nacionais depois 
de estas pagarem aos beneficiários a 
correspondente contribuição da UE; vê 
nesse procedimento uma forma de 
acelerar o pagamento da contribuição e, 
também, um incentivo decisivo a um 
controlo nacional mais rigoroso; chama, 
contudo, a atenção para a possibilidade de 
surgirem eventuais problemas de liquidez 
nos Estados-Membros e nos estados 
federados, para os quais será necessário 
garantir soluções;

55. Assinala que os Estados-Membros e as 
regiões podem, no actual contexto de 
crise, ver surgir eventuais problemas de 
liquidez, e que, no que se refere ao
reembolso antecipado das despesas por 
estes incorridas, será necessário garantir 
soluções de segurança;

Or. es

Alteração 533
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Apoia a proposta da Comissão de 
apenas se proceder ao reembolso das 
despesas às autoridades nacionais depois 
de estas pagarem aos beneficiários a 
correspondente contribuição da UE; vê 
nesse procedimento uma forma de acelerar 
o pagamento da contribuição e, também, 
um incentivo decisivo a um controlo 
nacional mais rigoroso; chama, contudo, a 
atenção para a possibilidade de surgirem 
eventuais problemas de liquidez nos 

55. Rejeita a proposta da Comissão de 
apenas se proceder ao reembolso das 
despesas às autoridades nacionais depois 
de estas pagarem aos beneficiários a 
correspondente contribuição da UE; vê 
nesse procedimento uma forma de acelerar 
o pagamento da contribuição e, também, 
um incentivo decisivo a um controlo 
nacional mais rigoroso; chama, contudo, a 
atenção para a possibilidade de surgirem 
eventuais problemas de liquidez nos 
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Estados-Membros e nos estados federados, 
para os quais será necessário garantir 
soluções;

Estados-Membros e nos estados federados, 
para os quais será necessário garantir 
soluções de segurança;

Or. pl

Alteração 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Apoia a proposta da Comissão de 
apenas se proceder ao reembolso das 
despesas às autoridades nacionais depois 
de estas pagarem aos beneficiários a 
correspondente contribuição da UE; vê 
nesse procedimento uma forma de acelerar 
o pagamento da contribuição e, também, 
um incentivo decisivo a um controlo 
nacional mais rigoroso; chama, contudo, a 
atenção para a possibilidade de surgirem 
eventuais problemas de liquidez nos 
Estados-Membros e nos estados federados, 
para os quais será necessário garantir 
soluções;

55. Apoia a proposta da Comissão de 
apenas se proceder ao reembolso das 
despesas às autoridades nacionais depois 
de estas pagarem aos beneficiários a 
correspondente contribuição da UE; vê 
nesse procedimento uma forma de acelerar 
o pagamento da contribuição e, também, 
um incentivo decisivo a um controlo 
nacional mais rigoroso; chama, contudo, a 
atenção para a possibilidade de surgirem 
eventuais problemas de liquidez nos 
Estados-Membros e nas regiões, para os 
quais será necessário garantir soluções de 
segurança;

Or. fr

Alteração 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 55-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

55-A. Considera pouco lógico o apelo da 
Comissão a que os pagamentos sejam 
mais orientados para os resultados, já 
que, para começar, os resultados só serão 
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alcançados com o financiamento dos 
projectos; receia que a monitorização 
possa ser muito burocrática, mas 
considera viáveis os requisitos que fazem 
depender os pagamentos de uma 
coerência comprovada entre os projectos 
e, por exemplo, a Estratégia UE 2020;

Or. de

Alteração 536
László Surján

Proposta de resolução
N.º 55-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

55-A. Considera que, embora o reembolso 
deva chegar depois do financiamento da 
UE ter pago os projectos, não devem ser 
aplicados aos beneficiários encargos 
adicionais, em termos de taxas de juro 
que não reflictam o factor de baixo risco 
desses empréstimos, por parte dos bancos 
ou de outras instituições financeiras;

Or. en

Alteração 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 55-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

55-B. Considera que a compensação das 
quantias indevidamente recebidas e não 
devolvidas, através de deduções nos 
compromissos actuais de financiamento, é 
um instrumento eficaz para disciplinar os 
Estados-Membros com um mau
desempenho;

Or. de
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Alteração 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 55-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

55-C. Requer a diversificação dos 
mecanismos de sanção, incluindo entre 
outros aspectos um sistema de 
bonificações para os Estados-Membros
que cumpram os requisitos de aplicação, 
nomeadamente através de concessões 
administrativas;

Or. de

Alteração 539
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de 
programação, e de se abolirem as 
excepções; vê nessa proposta a garantia
de uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

Suprimido

Or. cs

Alteração 540
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de resolução
N.º 56
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Proposta de resolução Alteração

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de
programação, e de se abolirem as 
excepções; vê nessa proposta a garantia 
de uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

Suprimido

Or. en

Alteração 541
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de 
programação, e de se abolirem as 
excepções; vê nessa proposta a garantia 
de uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

56. Salienta que as regras n+2 e n+3 
devem ser mantidas, eventualmente 
conjugadas com uma maior flexibilidade 
para cobrir situações excepcionais que 
possam vir a surgir no âmbito do próximo 
período de programação;

Or. en

Alteração 542
Czesław Adam Siekierski

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de 
programação, e de se abolirem as 
excepções; vê nessa proposta a garantia de 

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se aplicar a "regra n+2", mas é de opinião 
que deve ser possível aplicar a regra 
"n+3"em determinadas situações; vê 
nessa proposta a garantia de uma relação 
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uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

equilibrada entre investimentos de 
qualidade e a execução fácil e rápida dos 
programas;

Or. pl

Alteração 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de 
programação, e de se abolirem as 
excepções; vê nessa proposta a garantia de 
uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se aplicar sistematicamente a "regra n+2", 
com excepção do primeiro ano do período 
de programação; vê nessa proposta a 
garantia de uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

Or. fr

Alteração 544
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de 
programação, e de se abolirem as 
excepções; vê nessa proposta a garantia de 
uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se aplicar sistematicamente a "regra n+2", 
com excepção do primeiro ano do período 
de programação e, em conformidade com 
os objectivos do plano de relançamento da 
economia europeia, quando uma região
esteja numa situação de recessão, e de se 
abolirem as outras excepções; vê nessa 
proposta a garantia de uma relação 
equilibrada entre investimentos de 
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qualidade e a execução fácil e rápida dos 
programas;

Or. fr

Alteração 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de 
programação, e de se abolirem as 
excepções; vê nessa proposta a garantia de 
uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de 
programação e dos programas 
transfronteiriços, e de se abolirem as 
excepções; apoia, com efeito, a aplicação 
de uma "regra n+3" no caso dos 
programas transfronteiriços, a fim de ter 
em conta a morosidade dos processos 
administrativos decorrente dos desafios 
linguísticos e culturais com que estes se 
defrontam; vê nessa proposta a garantia de 
uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

Or. de

Alteração 546
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de 
programação, e de se abolirem as
excepções; vê nessa proposta a garantia de 
uma relação equilibrada entre 

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se aplicar sistematicamente a "regra n+2", 
com excepção do primeiro ano do período 
de programação, e de quaisquer outras 
excepções apenas deverem reflectir os 
encargos administrativos exigidos pelo 
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investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

processo de programação; vê nessa 
proposta a garantia de uma relação 
equilibrada entre investimentos de 
qualidade e a execução fácil e rápida dos 
programas;

Or. en

Alteração 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se continuar a aplicar a "regra n+2", com 
excepção do primeiro ano do período de 
programação, e de se abolirem as 
excepções; vê nessa proposta a garantia de 
uma relação equilibrada entre 
investimentos de qualidade e a execução 
fácil e rápida dos programas;

56. Subscreve a proposta da Comissão de 
se aplicar sistematicamente a "regra n+2", 
eventualmente ao nível das dotações dos 
Estados-Membros a fim de proporcionar 
maior flexibilidade, com excepção do 
primeiro ano do período de programação, e 
de se abolirem as excepções; vê nessa 
proposta a garantia de uma relação 
equilibrada entre investimentos de 
qualidade e a execução fácil e rápida dos 
programas;

Or. en

Alteração 548
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de resolução
N.º 56-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

56-A. Considera que a regra da anulação 
automática deve ser adaptada aos 
encargos administrativos adicionais 
exigidos pelas novas disposições relativas 
à programação estratégica, à orientação 
baseada nos resultados e à 
condicionalidade ex ante;
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Or. en

Alteração 549
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades 
estratégicas do aprovisionamento 
energético e das infra-estruturas de 
transportes;

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia, designadamente nos domínios 
do ambiente, da saúde, da educação, dos 
transportes, da energia e da sociedade 
civil; apela a uma simplificação da gestão 
da cooperação regional transfronteiriça 
Rússia-UE e à redução dos trâmites 
burocráticos;

Or. fi

Alteração 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem
efeitos positivos também para as regiões 

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; recorda, neste contexto, que a 
cooperação com os Estados vizinhos tem
efeitos positivos também para todo o 
território europeu; solicita que as verbas 
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fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes;

do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
e insta à eliminação do actual critério dos
150 km, que limita a possibilidade de 
cooperação entre os territórios situados 
em ambos os lados das fronteiras externas 
da União;

Or. es

Alteração 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes;

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; está convicto da necessidade 
absoluta de reintegrar os programas de 
cooperação transfronteiriça no objectivo 
da cooperação territorial da política de 
coesão; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes; solicita à 
Comissão que estude a possibilidade de 
criar sinergias mais eficazes entre as 
iniciativas que dependem do FEDER, o 
Instrumento de Assistência de Pré-
Adesão, o Instrumento Europeu de 
Vizinhança e Parceria (IEVP) e o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED;

Or. fr
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Alteração 552
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 57

Proposta de resolução Alteração

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes;

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes; insta a 
Comissão a abrir a política europeia de 
vizinhança alargada às regiões 
ultraperiféricas, tal como estava previsto 
antes da sua criação, a fim de que estas 
regiões não sejam desigualmente 
excluídas das possibilidades de que as 
outras regiões da Europa dispõem de tirar 
proveito do IEVP;

Or. fr

Alteração 553
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
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possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes;

possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; toma nota dos actuais 
problemas verificados na execução do 
programa e convida a Comissão a avaliar 
se as estruturas já em funcionamento 
existentes no âmbito das políticas 
regionais poderiam ser aplicadas também 
à administração do IEVP; verifica que, 
precisamente nas ligações de infra-
estruturas (em especial transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes;

Or. en

Alteração 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes;

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes; salienta o 
papel que as macro-regiões podem 
desempenhar neste contexto;

Or. en
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Alteração 555
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia) dos Estados vizinhos, existem 
efeitos positivos também para as regiões 
fronteiriças europeias; solicita que as 
verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas 
do aprovisionamento energético e das 
infra-estruturas de transportes;

57. Salienta a importância, em termos de 
política de coesão, que o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) 
possui para a cooperação transfronteiriça 
com os Estados exteriores à União 
Europeia; verifica que, precisamente nas 
ligações de infra-estruturas (transportes, 
energia e ambiente) dos Estados vizinhos, 
existem efeitos positivos também para as 
regiões fronteiriças europeias; solicita que 
as verbas do IEVP sejam mais 
intensamente concentradas nas 
necessidades estratégicas do 
aprovisionamento energético e das infra-
estruturas de transportes;

Or. ro

Alteração 556
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo Alves, María Irigoyen 
Pérez

Proposta de resolução
N.º 57-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

57-A. Lamenta que não sejam exploradas 
as sinergias entre a política de coesão e os 
fundos de cooperação, como o ICD e o 
FED; apela ao desenvolvimento das 
possibilidades de financiamentos cruzados 
com estes fundos;

Or. fr



PE464.689v01-00 156/164 AM\865326PT.doc

PT

Alteração 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Sublinha igualmente a relevância, em 
termos de coesão, do processo de 
alargamento da UE com o Instrumento 
Estrutural de Pré-Adesão (ISPA), que 
permite auxiliar os países candidatos, entre 
outras coisas, na preparação de estruturas 
de coesão ao nível de conteúdos e de 
organização;

58. Sublinha igualmente a relevância, em 
termos de coesão, do processo de 
alargamento da UE com o Instrumento 
Estrutural de Pré-Adesão (ISPA), que 
permite auxiliar os países candidatos, entre 
outras coisas, na preparação de estruturas 
de coesão ao nível de conteúdos e de 
organização; considera, além disso, que o 
ISPA – e em particular o envio de peritos 
da Comissão - deveria ser aplicável aos 
PTU, fazendo a transição para o estatuto 
de região ultraperiférica;

Or. fr

Alteração 558
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Sublinha igualmente a relevância, em 
termos de coesão, do processo de 
alargamento da UE com o Instrumento 
Estrutural de Pré-Adesão (ISPA), que 
permite auxiliar os países candidatos, entre 
outras coisas, na preparação de estruturas 
de coesão ao nível de conteúdos e de 
organização;

58. Sublinha igualmente a relevância, em
termos de coesão, do processo de 
alargamento da UE com o Instrumento 
Estrutural de Pré-Adesão (ISPA), que 
permite auxiliar os países candidatos, entre 
outras coisas, na preparação de estruturas 
de coesão ao nível de conteúdos e de 
organização; chama a atenção para os 
problemas de execução nos 
Estados-Membros; lembra o propósito 
original do instrumento ISPA, 
especialmente no que se refere ao reforço 
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da capacidade de financiamento e das 
instituições, bem como ao apoio aos 
preparativos dos países para a aplicação 
da política de coesão comunitária, a fim 
de preparar os países candidatos para a 
plena aplicação do acervo comunitário no 
momento da adesão; insta a Comissão a 
identificar os problemas no 
funcionamento corrente do instrumento 
ISPA;

Or. en

Alteração 559
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 58-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

58-A. Considera extremamente 
importante dar apoio às regiões 
fronteiriças com regiões de Estados não 
pertencentes à UE, quer no âmbito da 
política de coesão quer ao abrigo do 
Instrumento Europeu de Vizinhança, 
especialmente nos domínios da gestão de 
situações de emergência, protecção 
ambiental e desenvolvimento económico;

Or. ro

Alteração 560
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Retoma o pedido no sentido da 
participação responsável da Comissão do 
Desenvolvimento Regional na futura 

59. Retoma o pedido no sentido da 
participação responsável da Comissão do 
Desenvolvimento Regional na futura 
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configuração de ambos os instrumentos; configuração destes instrumentos;

Or. fr

Alteração 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Chama de novo a atenção, com base 
em cálculos actuais, para as 
consequências financeiras gravíssimas 
que a adesão de novos países envolve para 
a política de coesão; sublinha que tais 
dimensões, do ponto de vista da política de 
coesão, irão exceder largamente a 
capacidade de encaixe da Comunidade; 
requer uma abertura do instrumento 
ISPA, também com vista à preparação 
para formas específicas e transitórias de 
vizinhança da UE ou de adesão à UE; 
solicita novamente a criação de uma 
abordagem gradual em termos de política 
de coesão, destinada a países candidatos 
de grande dimensão, como é o caso da 
Turquia;

Suprimido

__________________
11. Suponhamos que países actualmente 
em negociações de adesão, como é o caso 
da Turquia e da Croácia, seriam apoiados 
no período de programação 2007-2013, 
tendo em conta o volume financeiro 
médio por habitante dos novos 
Estados-Membros (UE-12), o volume 
financeiro total entretanto necessário 
seria de 132,5 mil milhões de euros, dos 
quais 124,9 mil milhões de euros ou 94,3 
% seriam por conta da Turquia e 7,6 mil 
milhões de euros ou 5,7 % seriam por 
conta da Croácia. Se tomarmos como 
ponto de partida um apoio no montante 
da percentagem do PIB nos novos 
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Estados-Membros (2006), o volume 
financeiro adicional atingiria um valor de 
109,1 mil milhões de euros, dos quais 99,8 
mil milhões de euros caberiam à Turquia 
e 9,3 mil milhões de euros à Croácia. 
(Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die 
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel 
für die Förderperiode von 2007 bis 2013 
unter Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, [O volume a distribuição dos 
fundos estruturais da UE no período de 
programação de 2007-2013, tendo em 
conta a Turquia e a Croácia] parecer do 
Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, a 
pedido do Dr. Markus Pieper, deputado 
ao PE).

Or. en

Alteração 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Chama de novo a atenção, com base 
em cálculos actuais, para as 
consequências financeiras gravíssimas 
que a adesão de novos países envolve para 
a política de coesão; sublinha que tais 
dimensões, do ponto de vista da política de 
coesão, irão exceder largamente a 
capacidade de encaixe da Comunidade; 
requer uma abertura do instrumento 
ISPA, também com vista à preparação 
para formas específicas e transitórias de 
vizinhança da UE ou de adesão à UE; 
solicita novamente a criação de uma 
abordagem gradual em termos de política 
de coesão, destinada a países candidatos 
de grande dimensão, como é o caso da 
Turquia;

Suprimido

__________________
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11. Suponhamos que países actualmente 
em negociações de adesão, como é o caso 
da Turquia e da Croácia, seriam apoiados 
no período de programação 2007-2013, 
tendo em conta o volume financeiro 
médio por habitante dos novos 
Estados-Membros (UE-12), o volume 
financeiro total entretanto necessário 
seria de 132,5 mil milhões de euros, dos 
quais 124,9 mil milhões de euros ou 94,3 
% seriam por conta da Turquia e 7,6 mil 
milhões de euros ou 5,7 % seriam por 
conta da Croácia. Se tomarmos como 
ponto de partida um apoio no montante 
da percentagem do PIB nos novos 
Estados-Membros (2006), o volume 
financeiro adicional atingiria um valor de 
109,1 mil milhões de euros, dos quais 99,8 
mil milhões de euros caberiam à Turquia 
e 9,3 mil milhões de euros à Croácia. 
(Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die 
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel 
für die Förderperiode von 2007 bis 2013 
unter Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, [O volume a distribuição dos 
fundos estruturais da UE no período de 
programação de 2007-2013, tendo em 
conta a Turquia e a Croácia] parecer do 
Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, a 
pedido do Dr. Markus Pieper, deputado 
ao PE).

Or. en

Alteração 563
Göran Färm

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Chama de novo a atenção, com base 
em cálculos actuais, para as 
consequências financeiras gravíssimas 
que a adesão de novos países envolve para 
a política de coesão; sublinha que tais 
dimensões, do ponto de vista da política de 

Suprimido
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coesão, irão exceder largamente a 
capacidade de encaixe da Comunidade; 
requer uma abertura do instrumento 
ISPA, também com vista à preparação 
para formas específicas e transitórias de 
vizinhança da UE ou de adesão à UE; 
solicita novamente a criação de uma 
abordagem gradual em termos de política 
de coesão, destinada a países candidatos 
de grande dimensão, como é o caso da 
Turquia.

Or. sv

Alteração 564
László Surján

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Chama de novo a atenção, com base 
em cálculos actuais, para as consequências 
financeiras gravíssimas que a adesão de 
novos países envolve para a política de 
coesão; 11sublinha que tais dimensões, do 
ponto de vista da política de coesão, irão 
exceder largamente a capacidade de 
encaixe da Comunidade; requer uma 
abertura do instrumento ISPA, também 
com vista à preparação para formas 
específicas e transitórias de vizinhança da 
UE ou de adesão à UE; solicita 
novamente a criação de uma abordagem 
gradual em termos de política de coesão, 
destinada a países candidatos de grande 
dimensão, como é o caso da Turquia;

60. Chama de novo a atenção, com base 
em cálculos actuais, para as consequências 
financeiras que a adesão de novos países 
envolve para a política de coesão; 
11sublinha que importa considerar não só 
as consequências financeiras da adesão, 
como também as vantagens do 
alargamento dos mercados para toda a 
UE; considera que a integração europeia 
deve ser prosseguida, de acordo com os 
vínculos geográficos naturais da Europa e 
os valores fundadores da União;

Or. en

Alteração 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat
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Proposta de resolução
N.º 60 – nota de rodapé 11

Proposta de resolução Alteração

11. Suponhamos que países actualmente 
em negociações de adesão, como é o caso 
da Turquia e da Croácia, seriam apoiados 
no período de programação 2007-2013, 
tendo em conta o volume financeiro 
médio por habitante dos novos 
Estados-Membros (UE-12), o volume 
financeiro total entretanto necessário 
seria de 132,5 mil milhões de euros, dos 
quais 124,9 mil milhões de euros ou 94,3 
% seriam por conta da Turquia e 7,6 mil 
milhões de euros ou 5,7 % seriam por 
conta da Croácia. Se tomarmos como 
ponto de partida um apoio no montante 
da percentagem do PIB nos novos 
Estados-Membros (2006), o volume 
financeiro adicional atingiria um valor de 
109,1 mil milhões de euros, dos quais 99,8 
mil milhões de euros caberiam à Turquia 
e 9,3 mil milhões de euros à Croácia. 
(Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die 
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel 
für die Förderperiode von 2007 bis 2013 
unter Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, [O volume a distribuição dos 
fundos estruturais da UE no período de 
programação de 2007-2013, tendo em 
conta a Turquia e a Croácia] parecer do 
Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, a 
pedido do Dr. Markus Pieper, deputado 
ao PE).

Suprimida

Or. fr

Alteração 566
Franz Obermayr

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Chama de novo a atenção, com base 60. Chama de novo a atenção, com base 
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em cálculos actuais, para as consequências 
financeiras gravíssimas que a adesão de 
novos países envolve para a política de 
coesão; 11sublinha que tais dimensões, do 
ponto de vista da política de coesão, irão 
exceder largamente a capacidade de 
encaixe da Comunidade; requer uma 
abertura do instrumento ISPA, também 
com vista à preparação para formas 
específicas e transitórias de vizinhança da 
UE ou de adesão à UE; solicita 
novamente a criação de uma abordagem 
gradual em termos de política de coesão, 
destinada a países candidatos de grande 
dimensão, como é o caso da Turquia;

em cálculos actuais, para as consequências 
financeiras gravíssimas que a adesão de 
novos países envolve para a política de 
coesão; 11sublinha que tais dimensões, do 
ponto de vista da política de coesão, irão 
exceder largamente a capacidade de 
absorção da Comunidade; requer uma 
restrição substancial e uma reorientação 
do instrumento ISPA, da preparação com 
vista à adesão para a preparação de uma 
forma especial de estatuto de vizinhança 
da UE para a Turquia;

Or. de

Alteração 567
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Chama de novo a atenção, com base 
em cálculos actuais, para as consequências 
financeiras gravíssimas que a adesão de 
novos países envolve para a política de 
coesão; 11sublinha que tais dimensões, do 
ponto de vista da política de coesão, irão 
exceder largamente a capacidade de 
encaixe da Comunidade; requer uma 
abertura do instrumento ISPA, também
com vista à preparação para formas 
específicas e transitórias de vizinhança da 
UE ou de adesão à UE; solicita 
novamente a criação de uma abordagem 
gradual em termos de política de coesão, 
destinada a países candidatos de grande 
dimensão, como é o caso da Turquia;

60. Chama de novo a atenção, com base 
em cálculos actuais, para as consequências 
financeiras gravíssimas que a adesão de 
novos países envolve para a política de 
coesão; 11sublinha que tais dimensões, do 
ponto de vista da política de coesão, irão 
exceder largamente a capacidade de 
absorção da Comunidade;

Or. en
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Alteração 568
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Chama de novo a atenção, com base 
em cálculos actuais, para as consequências 
financeiras gravíssimas que a adesão de 
novos países envolve para a política de 
coesão; 11sublinha que tais dimensões, do 
ponto de vista da política de coesão, irão 
exceder largamente a capacidade de 
encaixe da Comunidade; requer uma 
abertura do instrumento ISPA, também 
com vista à preparação para formas 
específicas e transitórias de vizinhança da 
UE ou de adesão à UE; solicita novamente 
a criação de uma abordagem gradual em 
termos de política de coesão, destinada a 
países candidatos de grande dimensão, 
como é o caso da Turquia;

60. Chama de novo a atenção, com base 
em cálculos actuais, para as consequências 
financeiras gravíssimas que a adesão de 
novos países envolve para a política de 
coesão; 11sublinha que tais dimensões, do 
ponto de vista da política de coesão, irão 
exceder largamente a capacidade de 
absorção da Comunidade; requer uma 
abertura do instrumento ISPA, também 
com vista à preparação para formas 
específicas e transitórias de vizinhança da 
UE ou de adesão à UE; solicita novamente 
a criação de uma abordagem gradual em 
termos de política de coesão, destinada a 
países candidatos de grande dimensão, 
como é o caso da Turquia;

Or. fr

Alteração 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução ao Conselho 
e à Comissão.

61. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução ao 
Conselho, à Comissão e aos Presidentes 
das Regiões e dos Länder da União 
Europeia.

Or. en


