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Alteração 1
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade;

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade, 
proporcionando assistência direcionada 
para abordar necessidades prioritárias e 
áreas menos desenvolvidas com potencial 
de crescimento, tanto nos setores públicos 
como privados;

Or. en

Alteração 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade;

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia, representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade na 
economia real e tem uma influência 
notável nos investimentos públicos e 
privados, incluindo a nível regional e 
local;

Or. fr

Alteração 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Projeto de Parecer
N.º 1

Projeto de Parecer Alteração

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade;

1. Destaca que, com os atuais baixos 
níveis de crescimento e elevados níveis de 
desemprego em toda a UE, o apoio dado 
pela política de coesão é essencial para
melhorar o crescimento económico e a
competitividade dos Estados-Membros e 
das suas regiões; reconhece que o 
investimento na investigação e na 
inovação também é vital para o 
crescimento sustentável;

Or. en

Alteração 4
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade;

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade; 
acredita que a política de coesão da UE 
deve ser utilizada pelos Estados-Membros 
para atrair mais investimento nos 
domínios das infraestruturas, inovação e 
iniciativas científicas e sociais;

Or. bg

Alteração 5
Elisabeth Schroedter

Projeto de Parecer
N.º 1
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Projeto de Parecer Alteração

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade;

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade no 
sentido de reforçar a coesão económica, 
social e territorial, reduzindo as 
disparidades regionais, e de concretizar a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

Or. en

Alteração 6
Alain Cadec

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade;

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior
fonte de investimento do orçamento da 
UE;

Or. fr

Alteração 7
Juozas Imbrasas

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia europeia e representa a maior 
fonte de investimento da Comunidade;

1. Destaca que a política de coesão da UE 
contribui significativamente para a 
economia e a competitividade europeias e
representa a maior fonte de investimento 
da Comunidade;
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Or. lt

Alteração 8
Franck Proust

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram 
uma parte significativa do valor 
acrescentado do setor empresarial e 
insiste que, para um apoio 
geograficamente direcionado, a dimensão 
da empresa não deve ser relevante, dado 
que o único critério deve ser a qualidade e 
a sustentabilidade exigida do projeto;

suprimido

Or. fr

Alteração 9
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado 
do setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser 
relevante, dado que o único critério deve 
ser a qualidade e a sustentabilidade exigida 
do projeto;

2. Sublinha que, na União Europeia, as 
grandes empresas são responsáveis por 
42,3 % do valor acrescentado do setor 
empresarial, por 32,6 % das pessoas 
empregadas e por mais de 50 % do total 
das exportações, apesar de representarem 
uma pequena parte do universo 
empresarial, e insiste que, para um apoio 
geograficamente direcionado, a dimensão 
da empresa não deve ser relevante, dado 
que o único critério deve ser a qualidade e 
a sustentabilidade exigida do projeto;

Or. en
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Alteração 10
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser 
relevante, dado que o único critério deve 
ser a qualidade e a sustentabilidade exigida 
do projeto;

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial, dando origem a uma 
transferência de conhecimentos na UE e 
nas suas regiões; recorda que as grandes 
empresas têm um efeito positivo na 
competitividade da UE, através das suas 
cadeias de abastecimento e da mobilidade 
laboral criada, e também devido ao facto 
de introduzirem melhores práticas na 
gestão da inovação; insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser 
relevante, dado que o único critério deve 
ser a qualidade e a sustentabilidade exigida 
do projeto;

Or. en

Alteração 11
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser 
relevante, dado que o único critério deve 
ser a qualidade e a sustentabilidade 

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial, contudo, conclui que 
cerca de 20,8 milhões de pequenas e 
médias empresas (PME) criam mais de 
87,46 milhões de postos de trabalho na 
UE; reconhece que o nível médio de 



PE486.150v01-00 8/33 AM\897576PT.doc

PT

exigida do projeto; subsídios para criar um novo posto de 
trabalho nas PME é dez pontos inferior
ao das grandes empresas, como mostram 
os relatórios de execução sobre os fundos 
estruturais; por conseguinte, apoia as 
propostas da Comissão relativamente ao 
pacote do Futuro da Política de Coesão 
para concentrar o FEDER na melhoria
da competitividade das PME;

Or. en

Alteração 12
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.° 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser 
relevante, dado que o único critério deve
ser a qualidade e a sustentabilidade exigida
do projeto.

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser 
relevante, dado que os principais critérios 
devem ser a qualidade e a sustentabilidade 
exigidas do projeto. No entanto, estes 
critérios devem ser conciliados com o 
potencial que as pequenas e médias 
empresas representam no que respeita à 
criação de emprego, diversificação e 
flexibilidade económica, como se tem 
vindo a fazer na política de coesão;

Or. es

Alteração 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado 
do setor empresarial e insiste que, para
um apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser 
relevante, dado que o único critério deve 
ser a qualidade e a sustentabilidade 
exigida do projeto;

2. Sublinha que, embora a contribuição 
das grandes empresas para a economia da 
UE seja significativa, o crescimento a 
nível local é muitas vezes sustentado pelas 
PME e pelas empresas sociais, e os 
fundos da política de coesão devem ser 
concedidos através de uma abordagem de 
governação forte a vários níveis para
assegurar que as PME e as empresas 
sociais cumpram o seu potencial e 
continuem a dar o seu valioso contributo 
para a competitividade da UE.

Or. en

Alteração 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser 
relevante, dado que o único critério deve 
ser a qualidade e a sustentabilidade 
exigida do projeto;

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial, mas em simultâneo
toma nota da importância de manter a 
qualidade e a viabilidade das pequenas e 
médias empresas, em prol da criação de 
empregos, do reforço da competitividade e
da manutenção do seu contributo para a 
recuperação económica europeia e para a 
captação de investimentos;

Or. el

Alteração 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser
relevante, dado que o único critério deve
ser a qualidade e a sustentabilidade exigida 
do projeto;

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as PME, juntamente com as
grandes empresas, geram uma parte 
significativa do valor acrescentado do setor 
empresarial e sugere que, para um apoio 
geograficamente direcionado, a dimensão 
da empresa não deve ser o único critério,
dado que o critério mais importante deve
ser a qualidade e a sustentabilidade exigida 
do projeto;

Or. fr

Alteração 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser 
relevante, dado que o único critério deve 
ser a qualidade e a sustentabilidade exigida
do projeto;

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, apesar de as grandes empresas 
gerarem uma parte significativa do valor 
acrescentado do setor empresarial, as PME 
representam a principal força motriz do 
crescimento económico, da inovação, do 
emprego e da integração social; considera
que, para um apoio geograficamente 
direcionado, a qualidade e a 
sustentabilidade do projeto devem ser os 
principais critérios;

Or. en

Alteração 17
Alain Cadec
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser
relevante, dado que o único critério deve 
ser a qualidade e a sustentabilidade exigida 
do projeto;

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser o único 
critério relevante, dado que a qualidade e a 
sustentabilidade exigida do projeto é
também um critério relevante;

Or. fr

Alteração 18
Juozas Imbrasas

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as grandes empresas geram uma 
parte significativa do valor acrescentado do 
setor empresarial e insiste que, para um 
apoio geograficamente direcionado, a 
dimensão da empresa não deve ser
relevante, dado que o único critério deve 
ser a qualidade e a sustentabilidade exigida 
do projeto;

2. Sublinha que, na maioria dos países 
europeus, as empresas industriais e as 
grandes empresas geram uma parte 
significativa do valor acrescentado do setor 
empresarial e insiste que, para um apoio 
geograficamente direcionado, a dimensão 
da empresa não deve ser relevante, dado 
que o único critério deve ser a qualidade e 
a sustentabilidade exigida do projeto;

Or. lt

Alteração 19
Franck Proust

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Realça o papel crucial
desempenhado pelos apoios 
geograficamente direcionados na 
obtenção de uma estratégia de 
desenvolvimento territorial bem sucedida; 
considera assim fundamental a atribuição 
dos referidos apoios a todos os tipos de 
empresas; recorda, contudo, que a política 
de coesão visa em especial as PME pela 
sua mais-valia no ordenamento 
harmonioso do território e na 
diversificação da economia local.

Or. fr

Alteração 20
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que uma abordagem 
discriminatória em relação às grandes 
empresas pode impedir a inovação e 
reduzir a competitividade de outras 
empresas da UE, especialmente das PME, 
afastando-as de parcerias globais 
cruciais, em termos de inovação 
colaborativa, e reduzindo o seu acesso a 
tecnologia avançada.

Or. en

Alteração 21
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-B. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a apresentar medidas 
específicas para apoiar todas as empresas 
que criem emprego em conformidade com 
a Estratégia Europa 2020 e as estratégias 
de desenvolvimento nacionais e regionais, 
e também para garantir que as decisões de 
financiamento se baseiam na qualidade 
do projeto e no seu valor para as 
estratégias locais, regionais, nacionais e 
da UE.

Or. en

Alteração 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir 
os seus conhecimentos técnicos;

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas 
europeias, promovendo a sua 
competitividade e tornando mais apelativo
o investimento nos territórios da UE; 
considera que os fundos estruturais 
devem contribuir para a aplicação de uma 
verdadeira política industrial sustentável 
num mundo globalizado, favorecendo, 
nomeadamente, a emergência de grandes 
campeões europeus que sejam referências 
mundiais;

Or. fr

Alteração 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir os 
seus conhecimentos técnicos;

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir os 
seus conhecimentos técnicos; reconhece 
que os investimentos oriundos de países 
terceiros podem contribuir para minorar 
os efeitos da crise económica e para 
alcançar os objetivos da política de 
coesão; salienta a importância destes 
investimentos para as regiões que 
enfrentam dificuldades, ao criarem 
empregos e atraírem investimento 
estrangeiro;

Or. ro

Alteração 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir 
os seus conhecimentos técnicos;

3. Reconhece que a UE, na qualidade de 
maior bloco comercial do mundo, possui 
um potencial significativo para o 
investimento e destaca a importância de
assegurar que a UE continue a ser um 
destino de eleição para investimentos
futuros; destaca que, através do 
investimento da política de coesão em
infraestruturas e competências do 
mercado de trabalho, a atratividade para 
potenciais investidores aumenta.



AM\897576PT.doc 15/33 PE486.150v01-00

PT

Or. en

Alteração 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir os 
seus conhecimentos técnicos;

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir os 
seus conhecimentos técnicos; salienta que 
a prestação de serviços de apoio 
empresarial, engenharia financeira e 
transferência de tecnologia, é uma 
contribuição adicional para a atratividade 
do investimento na Europa;

Or. en

Alteração 26
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir 
os seus conhecimentos técnicos;

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, o apoio da UE para a
deslocalização de empresas dentro da 
União deve ser excluído, fixando também 
a duração das operações em 10 anos, e
exorta a uma redução substancial do 
limiar de revisão dos investimentos em 
deslocalizações, incluindo a exclusão das 
grandes empresas de subsídios diretos;
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Or. en

Alteração 27
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
Nº. 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir os 
seus conhecimentos técnicos.

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão é um ativo 
fundamental para atrair investimento 
estrangeiro na medida em que constitui 
um valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir os 
seus conhecimentos técnicos.

Or. es

Alteração 28
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global, a possibilidade de 
apoio da política de coesão constitui um 
valor acrescentado para as empresas ao 
decidirem em que região do mundo irão 
desenvolver as suas capacidades 
operacionais e para onde irão transferir os 
seus conhecimentos técnicos;

3. Considera que, no mundo da 
concorrência global e da crescente 
internacionalização do comércio mundial, 
a possibilidade de apoio da política de 
coesão constitui um valor acrescentado 
para as empresas ao decidirem em que 
região do mundo irão desenvolver as suas 
capacidades operacionais e para onde irão 
transferir os seus conhecimentos técnicos;

Or. en
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Alteração 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões na prossecução das suas próprias 
políticas de incentivos ao investimento;

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes 
de incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões na prossecução das suas 
próprias políticas de incentivos ao 
investimento; lamenta que as regiões 
menos desenvolvidas da UE estejam 
constantemente a perder a sua 
atratividade em favor de países terceiros; 
insta as autoridades competentes a 
elaborar medidas urgentes destinadas a 
manter os atuais investimentos e a atrair 
novos;

Or. ro

Alteração 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 

4. Salienta que uma política regional forte 
e integrada traz inúmeros benefícios para 
todas as regiões da UE; destaca a
importância de uma abordagem com base 
na localização para assegurar que a 
política de coesão tem um impacto eficaz 
a nível local; reconhece que uma 
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competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões na prossecução das suas 
próprias políticas de incentivos ao 
investimento;

abordagem de governação a vários níveis, 
com o envolvimento da comunidade local 
em todas as fases, é essencial para 
garantir que o investimento é orientado
para abordar as necessidades específicas 
de cada região. Reconhece o potencial de 
alargar o âmbito de instrumentos 
financeiros inovadores para que estes 
sejam mais utilizados como um acesso ao 
financiamento para complementar 
métodos tradicionais de financiamento; 
destaca que a natureza renovável dos 
instrumentos financeiros e uma 
abordagem flexível à integração desses 
instrumentos a nível regional pode 
conduzir a uma concentração crescente 
na abordagem de questões territoriais 
específicas de cada região;

Or. en

Alteração 31
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e
as regiões na prossecução das suas 
próprias políticas de incentivos ao 
investimento;

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos, especialmente com uma força 
de trabalho altamente qualificada; por 
isso, insta a Comissão a apoiar os
Estados-Membros na adaptação dos seus 
sistemas de educação e formação para 
garantir que os trabalhadores possam 
ajustar as suas capacidades às 
necessidades do mercado de trabalho de 
uma economia mais sustentável assente 
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em modelos de formação baseados em 
competências;

Or. en

Alteração 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões na prossecução das suas próprias 
políticas de incentivos ao investimento;

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões na prossecução das suas próprias 
políticas de incentivos ao investimento; 
especialmente no que respeita a 
investimentos de longo prazo, com ênfase 
nos projetos de infraestruturas, incluindo 
a nível transfronteiriço;

Or. ro

Alteração 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
coesão económica, social e territorial,
assente na lógica segundo a qual o
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menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões na prossecução das suas próprias 
políticas de incentivos ao investimento;

desenvolvimento das regiões menos 
desenvolvidas da União beneficia a UE no 
seu todo, nomeadamente porque esta 
política permite valorizar as vantagens 
comparativas e competitivas destas 
regiões; neste contexto, insta a Comissão a 
apoiar os Estados-Membros e as regiões na 
prossecução das suas próprias políticas de 
incentivos ao investimento;

Or. fr

Alteração 34
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
Nº. 4

Projeto de parecer Alteração

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões na prossecução das suas próprias 
políticas de incentivos ao investimento.

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões na prossecução das suas próprias 
políticas de incentivos ao investimento, 
com uma aplicação flexível da legislação 
em matéria de concorrência e do regime 
de auxílios estatais.

Or. es

Alteração 35
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental 
segundo a qual o interesse das regiões 
menos desenvolvidas da União poderá 
aumentar, caso estas sejam capazes de 
oferecer vantagens comparativas e 
competitivas, bem como sólidos pacotes de 
incentivos; neste contexto, insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros e 
as regiões na prossecução das suas próprias 
políticas de incentivos ao investimento;

4. Subscreve a lógica económica de uma 
política de desenvolvimento com base na 
localização local/regional assente na 
lógica fundamental segundo a qual o 
interesse das regiões menos desenvolvidas 
da União poderá aumentar, caso estas 
sejam capazes de oferecer vantagens 
comparativas e competitivas 
(infraestruturas adequadas, recursos 
humanos qualificados, etc.), bem como 
sólidos pacotes de incentivos; neste 
contexto, insta a Comissão a apoiar os 
Estados-Membros e as regiões na 
prossecução das suas próprias políticas de 
incentivos ao investimento;

Or. en

Alteração 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa; estará 
particularmente atenta a qualquer esforço
de harmonização das condições em 
matéria de impostos sobre as sociedades, 
que daria, inevitavelmente, azo a uma 
maior carga fiscal em alguns 
Estados-Membros, impedindo que as 
regiões permanecessem fiscalmente 
competitivas;

5. Sublinha que a dívida pública é uma das
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa; solicita 
à Comissão e aos Estados-Membros, no 
âmbito do Semestre Europeu e da 
governação económica europeia, que
reflitam e desenvolvam esforços para 
alcançar uma relativa convergência dos 
diferentes sistemas fiscais na UE, 
permitindo desse modo uma melhor 
integração económica e um
desenvolvimento do mercado interno 
propícios a um aumento do investimento.

Or. fr
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Alteração 37
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os impostos elevados e a
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa; estará 
particularmente atenta a qualquer esforço 
de harmonização das condições em 
matéria de impostos sobre as sociedades, 
que daria, inevitavelmente, azo a uma 
maior carga fiscal em alguns 
Estados-Membros, impedindo que as 
regiões permanecessem fiscalmente 
competitivas;

5. Sublinha que os elevados níveis de 
dívida pública e privada se encontram 
entre as principais preocupações 
identificadas pelas empresas que investem 
na Europa;

Or. en

Alteração 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa; estará 
particularmente atenta a qualquer esforço 
de harmonização das condições em 
matéria de impostos sobre as sociedades, 
que daria, inevitavelmente, azo a uma 
maior carga fiscal em alguns Estados 
Membros, impedindo que as regiões 
permanecessem fiscalmente competitivas;

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa;

Or. el
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Alteração 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa; estará 
particularmente atenta a qualquer esforço 
de harmonização das condições em matéria 
de impostos sobre as sociedades, que daria, 
inevitavelmente, azo a uma maior carga 
fiscal em alguns Estados-Membros, 
impedindo que as regiões permanecessem 
fiscalmente competitivas;

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa; estará 
particularmente atenta a qualquer esforço 
de harmonização das condições em matéria 
de impostos sobre as sociedades, que daria, 
inevitavelmente, azo a uma maior carga 
fiscal em alguns Estados-Membros, 
impedindo que as regiões permanecessem 
fiscalmente competitivas; chama a 
atenção para o facto de que a diversidade 
dos sistemas fiscais nos Estados-Membros 
reduz a atratividade de investimento na 
UE;

Or. ro

Alteração 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas 
pelas empresas que investem na Europa; 
estará particularmente atenta a qualquer 
esforço de harmonização das condições 
em matéria de impostos sobre as 
sociedades, que daria, inevitavelmente, 
azo a uma maior carga fiscal em alguns 
Estados-Membros, impedindo que as
regiões permanecessem fiscalmente 
competitivas;

5. Sublinha que a baixa procura, o baixo 
crescimento, os baixos níveis de 
qualificação, a fraca mobilidade laboral e 
as fracas infraestruturas se encontram 
entre as principais preocupações das
empresas que investem na Europa e
reconhece que as metas e objetivos da 
política de coesão visam melhorar estas 
questões para criar um ambiente mais 
apelativo para o investimento;
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Or. en

Alteração 41
Alain Cadec

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa; estará 
particularmente atenta a qualquer esforço
de harmonização das condições em 
matéria de impostos sobre as sociedades, 
que daria, inevitavelmente, azo a uma 
maior carga fiscal em alguns 
Estados-Membros, impedindo que as 
regiões permanecessem fiscalmente 
competitivas;

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na 
Europa; considera que devem ser
desenvolvidos todos os esforços com vista
a coordenar as condições em matéria de 
impostos sobre as sociedades, com o 
intuito de atenuar a concorrência fiscal 
entre Estados-Membros e regiões, sem 
que esta coordenação dê azo a uma maior
carga fiscal em alguns Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 42
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa; estará 
particularmente atenta a qualquer esforço 
de harmonização das condições em matéria 
de impostos sobre as sociedades, que daria, 
inevitavelmente, azo a uma maior carga 
fiscal em alguns Estados-Membros, 
impedindo que as regiões permanecessem 
fiscalmente competitivas;

5. Sublinha que os impostos elevados e a 
dívida pública se encontram entre as 
principais preocupações identificadas pelas 
empresas que investem na Europa; estará 
particularmente atenta a qualquer esforço 
de harmonização das condições em matéria 
de impostos sobre as sociedades, que daria, 
inevitavelmente, azo a uma maior carga 
fiscal em alguns Estados-Membros, 
impedindo uma abordagem mais 
localizada que permitisse que as regiões 
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permanecessem fiscalmente competitivas, 
desenvolvendo o seu potencial inovador e 
empreendedor local;

Or. en

Alteração 43
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Acredita que a existência de 
infraestruturas competitivas no contexto 
dos novos desafios que enfrentamos é um 
pré-requisito para atrair investidores; 
salienta que, para manter o nível 
crescente de investimentos, e 
implicitamente o crescimento da 
economia europeia, existe uma contínua 
necessidade de modernizar as 
infraestruturas, sendo precisamente neste 
aspeto que a política de coesão tem um 
papel muito importante a desempenhar, 
especialmente no caso dos novos 
Estados-Membros;

Or. ro

Alteração 44
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Acredita que, além da existência de 
uma boa infraestrutura, a principal 
premissa da competitividade e da 
atratividade das regiões é promover a 
investigação, a inovação e o 
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desenvolvimento tecnológico, assim como 
disponibilizar programas de formação 
profissional adequados e de elevada 
qualidade para as pessoas das regiões 
europeias;

Or. ro

Alteração 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos 
de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas 
mais eficazes de atrair investimento; insta 
os Estados Membros a realizarem 
investimentos de grande escala em 
infraestruturas e tecnologia com vista a 
melhorar as condições de vida e a 
competitividade das cidades da Europa.

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos 
de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas 
mais eficazes de atrair investimento; insta 
os Estados Membros a realizarem 
investimentos de grande escala em 
infraestruturas e tecnologia com vista a 
melhorar as condições de vida e a
competitividade das cidades da Europa; 
realça a importância do desenvolvimento 
integrado e sustentável dos sistemas de 
transporte multimodais que aumentam o 
nível de mobilidade e estimulam o 
crescimento económico.

Or. ro

Alteração 46
Elisabeth Schroedter

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos 

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que estas podem 
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de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas 
mais eficazes de atrair investimento; insta
os Estados-Membros a realizarem
investimentos de grande escala em 
infraestruturas e tecnologia com vista a 
melhorar as condições de vida e a 
competitividade das cidades da Europa.

contribuir muito para uma economia 
hipocarbónica; considera essencial que as 
cidades sejam reconhecidas como 
parceiros fundamentais para atingir os
objetivos da UE em matéria de proteção 
climática, sublinha, por isso, que o apoio 
através do FEDER deve garantir uma 
abordagem integrada do desenvolvimento 
urbano sustentável, que inclua 
investimentos em energia renovável, 
eficiência energética, transporte 
sustentável e inclusão social, com vista a 
melhorar as condições de vida e, em 
simultâneo, a alcançar a competitividade 
das cidades europeias.

Or. en

Alteração 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes 
projetos de infraestruturas urbanas e
parques empresariais constituem uma das 
formas mais eficazes de atrair 
investimento; insta os Estados-Membros a 
realizarem investimentos de grande escala 
em infraestruturas e tecnologia com vista 
a melhorar as condições de vida e a 
competitividade das cidades da Europa.

6. Reconhece a atenção crescente nas 
cidades e áreas urbanas como motores do 
crescimento económico na UE; salienta 
que as áreas rurais da UE também são 
fundamentais para o desenvolvimento 
económico e insta a que as ligações entre 
zonas urbanas e rurais sejam melhoradas 
através de uma melhor integração dos 
fundos com vista a melhorar o 
desenvolvimento territorial.

Or. en

Alteração 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos
de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas
mais eficazes de atrair investimento; insta 
os Estados-Membros a realizarem 
investimentos de grande escala em
infraestruturas e tecnologia com vista a 
melhorar as condições de vida e a 
competitividade das cidades da Europa.

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos 
de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas de 
a UE atrair investimento; insta os 
Estados-Membros a realizarem 
investimentos em infraestruturas e 
tecnologia com vista a melhorar as 
condições de vida e a competitividade das 
cidades da Europa, assegurando que estes 
investimentos não prejudiquem uma 
verdadeira coesão territorial e um 
desenvolvimento rural equilibrado.

Or. fr

Alteração 49
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos 
de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas 
mais eficazes de atrair investimento; insta 
os Estados Membros a realizarem 
investimentos de grande escala em 
infraestruturas e tecnologia com vista a 
melhorar as condições de vida e a 
competitividade das cidades da Europa.

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos 
de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas 
mais eficazes de atrair investimento; insta 
os Estados Membros a realizarem 
investimentos de grande escala em 
infraestruturas, inovação, tecnologia e
iniciativas sociais com vista a melhorar as 
condições de vida e a competitividade das 
cidades da Europa.

Or. bg

Alteração 50
Oldřich Vlasák
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos 
de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas 
mais eficazes de atrair investimento; insta 
os Estados-Membros a realizarem 
investimentos de grande escala em 
infraestruturas e tecnologia com vista a 
melhorar as condições de vida e a 
competitividade das cidades da Europa.

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos 
de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas 
mais eficazes de atrair investimento; insta 
os Estados-Membros a realizarem 
investimentos de grande escala em 
infraestruturas e tecnologia com vista a 
melhorar as condições de vida e a 
competitividade das cidades da Europa, ao 
mesmo tempo que preservam e 
desenvolvem as suas virtudes tradicionais.

Or. en

Alteração 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas cidades e que os grandes projetos 
de infraestruturas urbanas e parques 
empresariais constituem uma das formas 
mais eficazes de atrair investimento; insta 
os Estados-Membros a realizarem 
investimentos de grande escala em 
infraestruturas e tecnologia com vista a 
melhorar as condições de vida e a 
competitividade das cidades da Europa.

6. Destaca que a UE goza de uma enorme 
força nas regiões, e que os grandes projetos 
de infraestruturas e parques empresariais 
constituem uma das formas mais eficazes 
de atrair investimento; insta os 
Estados-Membros a realizarem 
investimentos de grande escala em 
infraestruturas, novas tecnologias e I&D
com vista a melhorar as condições de vida 
e a competitividade das regiões da Europa.

Or. en

Alteração 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que os investimentos em 
transportes, energia e infraestruturas de 
banda larga, bem como no 
desenvolvimento do capital humano, são 
cruciais para atrair mais investimentos
que promovam o crescimento e sejam 
respeitadores do ambiente, com o intuito 
de alcançar um desenvolvimento
sustentável em sintonia com os objetivos 
da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Sublinha a necessidade de a 
investigação e a educação, além de serem 
disseminadas e aplicadas a nível local, 
serem também produzidas a nível local. 
Para tal, é necessário haver uma plena
utilização do potencial humano, de
investigadores e das estruturas 
académicas a nível local, de modo a atrair 
tanto o investimento nacional como o 
investimento direto estrangeiro. Há 
também que referir a importância da 
mobilidade do elemento humano: 
professores, investigadores e estudantes. 

Or. el

Alteração 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a necessidade de uma 
coordenação horizontal e vertical que 
permita às cidades colaborarem com 
outros níveis de governação e 
consolidarem a respetiva cooperação 
trabalhando em rede com outras cidades.

Or. ro

Alteração 55
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Acredita que, no período vindouro, 
os Estados-Membros e as regiões devem 
estabelecer os seus objetivos de forma a 
dar prioridade às necessidades dos 
investidores e, simultaneamente, a 
garantir um financiamento adequado e 
acessível, atribuindo um papel 
fundamental aos fundos estruturais;

Or. ro

Alteração 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Acredita que a governação é 
necessária, tendo por base a capacitação 
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dos cidadãos, a participação de todos os 
parceiros pertinentes e a utilização do 
capital social de forma inovadora.

Or. ro

Alteração 57
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Considera que as regiões 
subdesenvolvidas devem continuar a 
beneficiar substancialmente de 
financiamento comunitário de modo a 
proporcionar aos investidores outras 
vantagens competitivas locais, além de 
custos de trabalho reduzidos; 

Or. ro

Alteração 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Toma nota da necessidade de 
fortalecer as infraestruturas, de modo a 
reforçar a coesão regional e a 
competitividade das regiões; neste 
contexto, sublinha a importância das 
redes transeuropeias de transportes e da 
utilização de instrumentos financeiros 
complementares, tais como obrigações 
associadas a projetos e parcerias 
público-privadas.

Or. el
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Alteração 59
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Realça que a redução da carga 
administrativa dos operadores financeiros 
tem um papel extremamente importante 
no aumento da atratividade das regiões, 
sendo necessário impor e cumprir normas 
mínimas específicas no que respeita aos 
serviços prestados pelas administrações 
públicas locais e regionais em toda a 
União Europeia;

Or. ro


