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Alteração 43
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões insulares, transfronteiras e 
de montanha.

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões com densidade 
populacional muito baixa e as regiões 
insulares, transfronteiras e de montanha.

Or. en

Alteração 44
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento social e económico das 
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atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões insulares, transfronteiras e 
de montanha.

diversas regiões e do atraso das regiões 
menos favorecidas, entre as quais deve ser 
prestada especial atenção às regiões mais 
marginalizadas e às microrregiões, como 
as zonas afetadas por enormes desafios 
económicos e sociais, e das regiões que 
sofrem limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes, tais como as regiões 
insulares, transfronteiras e de montanha.

Or. en

Alteração 45
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões insulares, transfronteiras e 
de montanha.

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões referidas no artigo 349.º 
do TFUE, as regiões insulares, 
transfronteiras e de montanha.

Or. fr

Alteração 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões insulares, transfronteiras e 
de montanha.

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões insulares, transfronteiras e 
de montanha. Nos termos do artigo 349.º 
do Tratado, as regiões ultraperiféricas 
(RUP) podem beneficiar de medidas 
específicas, nomeadamente no que diz 
respeito às condições de acesso aos 
fundos estruturais e aos programas 
horizontais da União.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com a resolução do Parlamento Europeu sobre o papel da política de 
coesão nas regiões ultraperiféricas da União Europeia no contexto da «Europa 2020» 
(2011/2195(INI), a política de coesão deve permanecer um dos principais instrumentos da 
ação europeia de redução das disparidades nas regiões europeias em geral e nas RUP em 
particular. 

Alteração 47
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
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contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões insulares, transfronteiras e 
de montanha.

contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões insulares, transfronteiriças
e de montanha, bem como, de acordo com 
o artigo 349.° do Tratado, as regiões 
ultraperiféricas.

Or. pt

Justificação

A presente alteração visa incluir na enumeração das regiões que sofrem limitações graves e 
permanentes, as Regiões Ultraperiféricas que, enquanto único conjunto de regiões que, em 
razão das suas características geográficas e estruturais, possuem um estatuto próprio, 
merecem igualmente uma referência específica quanto ao papel que a política de coesão aí 
pode desempenhar.

Alteração 48
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 

(1) O artigo 176.º do Tratado dispõe que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objetivo 
contribuir para a correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União. Em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado, o FEDER contribui para a redução 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às regiões que sofrem limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais 
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como as regiões insulares, transfronteiras e 
de montanha.

como as regiões insulares, transfronteiras e 
de montanha, uma vez que estas regiões se 
debatem de forma particular com 
desvantagens económicas e com a 
migração que lhes está associada.

Or. de

Justificação

A migração é um problema particularmente sério em regiões de montanha, colocando a 
população perante desafios económicos e demográficos difíceis.

Alteração 49
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que deve ser dada especial atenção às 
zonas rurais, às zonas afetadas pela 
transição industrial e às regiões com 
limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes, tais como as 
regiões mais setentrionais com densidade 
populacional muito baixa, e as regiões 
insulares, transfronteiriças e de 
montanha.

Or. pt

Alteração 50
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O artigo 349.º do Tratado estipula 
que devem ser adotadas medidas 
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específicas tendo em conta a situação 
social e económica das regiões 
ultraperiféricas, agravada por 
determinadas características específicas 
que prejudicam gravemente o seu 
desenvolvimento.

Or. pt

Alteração 51
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para aumentar o valor acrescentado da 
política de coesão da União, as disposições 
específicas devem conduzir a uma 
simplificação considerável em todos os 
níveis envolvidos: beneficiários, 
autoridades do programa, 
Estados-Membros participantes e países 
terceiros, bem como a Comissão.

(3) Para aumentar o valor acrescentado da 
política de coesão da União, em especial 
no que toca à concretização dos objetivos 
da estratégia Europa 2020, as disposições 
específicas devem conduzir a uma 
simplificação considerável em todos os 
níveis envolvidos: beneficiários, 
autoridades do programa, 
Estados-Membros participantes e países 
terceiros, bem como a Comissão.

Or. en

Alteração 52
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para aumentar o valor acrescentado da 
política de coesão da União, as disposições 
específicas devem conduzir a uma 
simplificação considerável em todos os 
níveis envolvidos: beneficiários, 

(3) Para aumentar o valor acrescentado da 
política de coesão da União, as disposições 
específicas devem conduzir a uma 
simplificação considerável em todos os 
níveis envolvidos: beneficiários, 
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autoridades do programa, 
Estados-Membros participantes e países 
terceiros, bem como a Comissão.

autoridades do programa, 
Estados-Membros participantes, 
autoridades regionais e locais eleitas e 
países terceiros, bem como a Comissão.

Or. fr

Alteração 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidades, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e/ou a exploração das potencialidades 
ainda por explorar nas zonas transfronteiras 
(desenvolvimento de instalações e clusters
de investigação e inovação transfronteiras, 
integração do mercado de trabalho 
transfronteiras e cooperação entre 
universidades e centros de saúde) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidades, infraestruturas 
inexistentes ou em mau estado, sobretudo 
os fatores de estrangulamento nas redes 
de transporte, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e/ou a exploração das potencialidades 
ainda por explorar nas zonas transfronteiras 
(desenvolvimento de instalações e clusters
de investigação e inovação transfronteiras, 
desenvolvimento de intercâmbios 
culturais e melhoria das infraestruturas 
turísticas, integração do mercado de 
trabalho transfronteiras e cooperação entre 
universidades e centros de saúde) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e a 
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estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. en

Alteração 54
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados nas regiões 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e/ou a exploração das potencialidades 
ainda por explorar nas zonas transfronteiras 
(desenvolvimento de instalações e clusters
de investigação e inovação transfronteiras, 
integração do mercado de trabalho 
transfronteiras e cooperação entre 
universidades e centros de saúde) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribuirá também para a promoção social 
e a estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade no domínio dos transportes, 
dos transportes regionais, das redes de 
eletricidade ou ainda das TIC, a 
inadequação do ambiente empresarial, os
obstáculos aos serviços de emergência, a 
falta de redes entre as administrações 
locais e regionais, a investigação e a 
inovação e a adoção das tecnologias da 
informação e da comunicação, a poluição 
ambiente, a prevenção de riscos, as atitudes 
negativas relativas aos cidadãos dos países 
vizinhos) e/ou a exploração das 
potencialidades ainda por explorar nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração do 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde) e, em simultâneo, o reforço do 
processo de cooperação, a bem do 
desenvolvimento harmonioso da União em 
geral. Em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e os 
países limítrofes em apoio à paz e à 
reconciliação, o FEDER contribuirá 
também para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
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causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. de

Alteração 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e/ou a exploração das potencialidades 
ainda por explorar nas zonas transfronteiras 
(desenvolvimento de instalações e clusters
de investigação e inovação transfronteiras, 
integração do mercado de trabalho 
transfronteiras e cooperação entre 
universidades e centros de saúde) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a fraca participação das 
mulheres no mercado de trabalho, as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e/ou a exploração das potencialidades 
ainda por explorar nas zonas transfronteiras 
(desenvolvimento de instalações e clusters
de investigação e inovação transfronteiras, 
integração do mercado de trabalho 
transfronteiras e cooperação entre 
universidades e centros de saúde) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
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destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. en

Alteração 56
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e/ou a exploração das potencialidades 
ainda por explorar nas zonas transfronteiras 
(desenvolvimento de instalações e clusters
de investigação e inovação transfronteiras, 
integração do mercado de trabalho 
transfronteiras e cooperação entre 
universidades e centros de saúde) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre 
a Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de recursos humanos e 
capacidades consagrados ao 
desenvolvimento regional, a falta de redes 
entre as administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e/ou a exploração das potencialidades 
ainda por explorar nas zonas transfronteiras 
(desenvolvimento de instalações e clusters
de investigação e inovação transfronteiras, 
integração do mercado de trabalho 
transfronteiras e cooperação entre 
universidades e centros de saúde) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
programas transfronteiras, por exemplo,
entre a Irlanda do Norte e os países 
limítrofes em apoio à paz e à reconciliação, 
o FEDER contribui ainda para a promoção 
social e a estabilidade económica nas 
regiões em causa, nomeadamente com 
ações destinadas a promover a coesão entre 
as diferentes comunidades.
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Or. en

Alteração 57
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e/ou a exploração das potencialidades 
ainda por explorar nas zonas transfronteiras 
(desenvolvimento de instalações e clusters
de investigação e inovação transfronteiras, 
integração do mercado de trabalho 
transfronteiras e cooperação entre 
universidades e centros de saúde) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a migração e a mudança 
demográfica em regiões de montanha, a 
falta de redes entre as administrações 
locais e regionais, a investigação e a 
inovação e a adoção das tecnologias da 
informação e da comunicação, a poluição 
ambiente, a prevenção de riscos, as atitudes 
negativas relativas aos cidadãos dos países 
vizinhos) e/ou a exploração das 
potencialidades ainda por explorar nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração do 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde) e, em simultâneo, o reforço do 
processo de cooperação, a bem do 
desenvolvimento harmonioso da União em 
geral, sendo que é necessário realçar 
sobretudo o valor acrescentado europeu 
das macrorregiões. Em caso de quaisquer 
programas transfronteiras entre a Irlanda 
do Norte e os países limítrofes em apoio à 
paz e à reconciliação, o FEDER contribui 
ainda para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. de
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Justificação

As regiões de montanha enfrentam, por natureza, desafios especiais. Debatem-se com 
diversos problemas, tais como a migração e desvantagens económicas. Por isso, é desejável 
que estas regiões sejam mencionadas em separado. As macrorregiões constituem um 
instrumento conveniente e útil para enfrentar estes desafios a nível transnacional e 
transfronteiriço.

Alteração 58
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e/ou a exploração das potencialidades 
ainda por explorar nas zonas transfronteiras 
(desenvolvimento de instalações e clusters
de investigação e inovação transfronteiras, 
integração do mercado de trabalho 
transfronteiras e cooperação entre 
universidades e centros de saúde) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos, 
a falta de transparência no mercado de 
trabalho, bem como as normas laborais e 
sociais existentes) e/ou a exploração das 
potencialidades ainda por explorar nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração do 
mercado de trabalho transfronteiras e
supressão dos obstáculos à mobilidade da 
mão-de-obra, bem como informação, 
aconselhamento e correspondência entre 
oferta e procura de empregos, cooperação 
entre universidades e centros de saúde) e, 
em simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
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diferentes comunidades. Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. en

Alteração 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados nas regiões 
transfronteiras (como a falta de acesso ao 
financiamento, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiental, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e a exploração das potencialidades nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração no 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde) e, em simultâneo, o reforço do 
processo de cooperação, a bem do 
desenvolvimento harmonioso da União em 
geral. Em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e os 
países limítrofes em apoio à paz e à 
reconciliação, o FEDER contribuirá 
também para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados nas regiões 
transfronteiras (como a falta de acesso ao 
financiamento, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiental, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e a exploração das potencialidades nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração no 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre os sistemas de ensino, 
nomeadamente as universidades e centros 
de saúde), a valorização das culturas 
regionais transfronteiras e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribuirá também para a promoção social 
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destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

e a estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. fr

Alteração 60
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados nas regiões 
transfronteiras (como a falta de acesso ao 
financiamento, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiental, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e a exploração das potencialidades nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração no 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde) e, em simultâneo, o reforço do 
processo de cooperação, a bem do 
desenvolvimento harmonioso da União em 
geral. Em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e os 
países limítrofes em apoio à paz e à 
reconciliação, o FEDER contribuirá 
também para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados nas regiões 
transfronteiras (como a falta de acesso ao 
financiamento, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiental, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e a exploração das potencialidades nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração no 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde e desenvolvimento de projetos 
específicos no setor do turismo) e, em 
simultâneo, o reforço do processo de 
cooperação, a bem do desenvolvimento 
harmonioso da União em geral. Em caso de 
quaisquer programas transfronteiras entre a 
Irlanda do Norte e os países limítrofes em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribuirá também para a promoção social 
e a estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
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diferentes comunidades.

Or. it

Alteração 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados nas regiões 
transfronteiras (como a falta de acesso ao 
financiamento, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiental, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e a exploração das potencialidades nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração no 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde) e, em simultâneo, o reforço do 
processo de cooperação, a bem do 
desenvolvimento harmonioso da União em 
geral. Em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e os 
países limítrofes em apoio à paz e à 
reconciliação, o FEDER contribuirá 
também para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados nas regiões 
transfronteiras (como a falta de acesso ao 
financiamento, nomeadamente das regiões 
insulares, e a falta de redes de transporte 
eficientes, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiental, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e a exploração das potencialidades nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração no 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde) e, em simultâneo, o reforço do 
processo de cooperação, a bem do 
desenvolvimento harmonioso da União em 
geral. Em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e os 
países limítrofes em apoio à paz e à 
reconciliação, o FEDER contribuirá 
também para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. fr
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Alteração 62
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados nas regiões 
transfronteiras (como a falta de acesso ao 
financiamento, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiental, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e a exploração das potencialidades nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração no 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde) e, em simultâneo, o reforço do 
processo de cooperação, a bem do 
desenvolvimento harmonioso da União em 
geral. Em caso de quaisquer programas
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e os 
países limítrofes em apoio à paz e à 
reconciliação, o FEDER contribuirá 
também para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados nas regiões 
transfronteiras (como a falta de acesso ao 
financiamento, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiental, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e a exploração das potencialidades nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração no 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde) e, em simultâneo, o reforço do 
processo de cooperação, a bem do 
desenvolvimento harmonioso da União em 
geral. Em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e os 
países limítrofes em apoio à paz e à 
reconciliação, o FEDER contribuirá 
também para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a inclusão social e
a coesão entre as diferentes comunidades.

Or. fr

Alteração 63
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O objetivo da cooperação transnacional 
deve ser o reforço do processo de 
cooperação, através de ações de 
desenvolvimento territorial integrado 
articuladas com as prioridades da política 
de coesão da União.

(6) O objetivo da cooperação transnacional 
deve ser o reforço do processo de 
cooperação, através de ações de 
desenvolvimento territorial integrado 
articuladas com as prioridades da política 
de coesão da União. As zonas 
transnacionais que enfrentam desafios 
infraestruturais e naturais comuns, como 
acontece no espaço alpino, deveriam ser 
apoiadas na criação de macrorregiões.

Or. de

Justificação

O espaço alpino enfrenta desafios demográficos e naturais específicos. As macrorregiões 
constituem um instrumento conveniente e útil para enfrentar estes desafios a nível 
transnacional e transfronteiriço. A criação de uma macrorregião Espaço Alpino traria 
grandes vantagens para a população local.

Alteração 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

6) O objetivo de cooperação transnacional 
deve ser o reforço do processo de 
cooperação, através de ações de 
desenvolvimento territorial integrado 
articuladas com as prioridades da política 
de coesão da União.

6) O objetivo de cooperação transnacional 
deve ser o reforço do processo de 
cooperação, através de ações de 
desenvolvimento territorial integrado 
articuladas com as prioridades da política 
de coesão da União. Da mesma forma, as 
cooperações estratégicas entre as regiões 
fronteiriças que não se encontrem 
abrangidas pelo programa 
transfronteiriço devem ser, também elas, 
fomentadas.

Or. es
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Alteração 65
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A cooperação inter-regional deve 
reforçar a eficácia da política de coesão, 
incentivando o intercâmbio de experiências 
entre as regiões, a fim de reforçar a 
conceção e a execução dos programas 
operacionais pertencentes ao objetivo do 
Investimento no Crescimento e no
Emprego. Deve, em particular, promover a 
cooperação entre clusters inovadores e de 
investigação intensiva e os intercâmbios 
entre os investigadores e os institutos de 
investigação, assente nos temas «Regiões 
do Conhecimento» e «Potencial de 
Investigação das Regiões da Convergência 
e Ultraperiféricas» do Sétimo 
Programa-Quadro para a Investigação.

(7) A cooperação inter-regional deve 
reforçar a eficácia da política de coesão, 
incentivando o intercâmbio de experiências 
entre as regiões, a fim de reforçar a 
conceção e a execução dos programas 
operacionais para reforçar o investimento 
no crescimento e no emprego. Deve, em 
particular, promover a cooperação entre 
clusters inovadores e de investigação 
intensiva e os intercâmbios entre os
investigadores e os institutos de 
investigação, assente nos temas «Regiões 
do Conhecimento» e «Potencial de 
Investigação das Regiões da Convergência 
e Ultraperiféricas» do Sétimo 
Programa-Quadro para a Investigação.

Or. en

Alteração 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A cooperação inter-regional deve 
reforçar a eficácia da política de coesão, 
incentivando o intercâmbio de experiências 
entre as regiões, a fim de reforçar a 
conceção e a execução dos programas 
operacionais pertencentes ao objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego. Deve, em particular, promover a 

(7) A cooperação inter-regional deve 
reforçar a eficácia da política de coesão, 
incentivando o intercâmbio de experiências 
entre as regiões, a fim de reforçar a 
conceção e a execução dos programas 
operacionais pertencentes ao objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego. Deve, em particular, promover a 
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cooperação entre clusters inovadores e de 
investigação intensiva e os intercâmbios 
entre os investigadores e os institutos de 
investigação, assente nos temas «Regiões 
do Conhecimento» e «Potencial de 
Investigação das Regiões da Convergência 
e Ultraperiféricas» do Sétimo 
Programa-Quadro para a Investigação.

cooperação entre clusters inovadores e de 
investigação intensiva e os intercâmbios 
entre os investigadores e os institutos de 
investigação, assente nos temas «Regiões 
do Conhecimento» e «Potencial de 
Investigação das Regiões da Convergência 
e Ultraperiféricas» do Sétimo 
Programa-Quadro para a Investigação. 
Esta cooperação deve incluir a 
interligação de centros de investigação de 
excelência, visando a emergência de 
instituições de investigação em regiões 
menos desenvolvidas, parcerias para o 
intercâmbio de pessoal, consultoria e 
assistência especializadas, bem como o 
desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para a criação de centros de excelência 
nas respetivas regiões menos 
desenvolvidas.

Or. en

Alteração 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

9) A cooperação transfronteiras deverá 
apoiar as regiões situadas nas fronteiras 
terrestres ou marítimas. Com base na 
experiência dos anteriores períodos de 
programação, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para definir a lista 
das zonas transfronteiras a apoiar no 
âmbito dos programas de cooperação 
transfronteiras, de uma forma mais 
simples, por programa de cooperação. Na 
elaboração dessa lista, a Comissão deve ter 
em conta os ajustamentos necessários para 
garantir a coerência, em especial em 
termos de fronteiras terrestres e marítimas, 
e dar continuidade às zonas do programa 
definidas para o período de programação 

9) A cooperação transfronteiras deverá 
apoiar as regiões situadas nas fronteiras 
terrestres ou marítimas. Com base na 
experiência dos anteriores períodos de 
programação, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para definir a lista 
das zonas transfronteiras a apoiar no 
âmbito dos programas de cooperação 
transfronteiras, de uma forma mais 
simples, por programa de cooperação. 
Estes ajustamentos podem conduzir à 
redução ou ao alargamento das zonas do 
programa, sobretudo para permitir a 
cooperação dos territórios marítimos que 
constituem fronteiras exteriores da União,
existentes ou do número de programas de 
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de 2007-2013. Estes ajustamentos podem 
conduzir à redução ou ao alargamento das 
zonas do programa existentes ou do 
número de programas de cooperação 
transfronteiras, mas pode igualmente 
permitir a sobreposição geográfica.

cooperação transfronteiras, mas pode 
igualmente permitir a sobreposição 
geográfica.

Or. es

Alteração 68
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A cooperação transfronteiras deverá 
apoiar as regiões situadas nas fronteiras 
terrestres ou marítimas. Com base na 
experiência dos anteriores períodos de 
programação, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para definir a lista 
das zonas transfronteiras a apoiar no 
âmbito dos programas de cooperação 
transfronteiras, de uma forma mais 
simples, por programa de cooperação. Na 
elaboração dessa lista, a Comissão deve ter 
em conta os ajustamentos necessários para 
garantir a coerência, em especial em 
termos de fronteiras terrestres e marítimas, 
e dar continuidade às zonas do programa 
definidas para o período de programação 
de 2007-2013. Estes ajustamentos podem 
conduzir à redução ou ao alargamento das 
zonas do programa existentes ou do 
número de programas de cooperação 
transfronteiras, mas pode igualmente 
permitir a sobreposição geográfica.

(9) A cooperação transfronteiriça deverá 
apoiar as regiões situadas nas fronteiras 
terrestres ou marítimas. Com base na 
experiência dos anteriores períodos de 
programação, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para definir a lista 
das zonas transfronteiriças a apoiar no 
âmbito dos programas de cooperação 
transfronteiriça, de uma forma mais 
simples, por programa de cooperação, e 
que possa incluir o maior número de 
regiões possível. Na elaboração dessa lista, 
a Comissão deverá ter em conta os 
ajustamentos necessários para garantir a 
coerência, em especial em termos de 
fronteiras terrestres e marítimas, e dar 
continuidade às zonas do programa 
definidas para o período de programação 
de 2007-2013. Estes ajustamentos podem 
conduzir à redução ou ao alargamento das 
zonas do programa existentes ou do 
número de programas de cooperação 
transfronteiriça, mas pode igualmente 
permitir a sobreposição geográfica. No 
caso das regiões ultraperiféricas, de 
forma a permitir a sua participação nos 
programas de cooperação 
transfronteiriça, o critério de uma 
distância máxima não deverá ser 
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aplicado, sob pena de excluir estas regiões 
da vertente transfronteiriça da 
cooperação territorial.

Or. pt

Justificação

De forma a garantir a coerência em termos de fronteiras terrestres e sobretudo marítimas, os 
ajustamentos a fazer para o próximo período de programação devem passar pela inclusão 
das Regiões Ultraperiféricas na dimensão transfronteiras dos programas de cooperação 
territorial. Em razão do critério de uma distância máxima de 150 km, algumas Regiões 
Ultraperiféricas não são elegíveis no âmbito de tais programas, estando excluídas de toda e 
qualquer cooperação transfronteiras.

Alteração 69
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Constata todavia que existem 
regiões da Europa que, devido ao seu 
afastamento, estão impedidas de realizar a 
cooperação transfronteiriça por força do 
critério da distância para uma fronteira 
marítima.

Or. pt

Alteração 70
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Considera-se, todavia, que a 
integração e a abertura dessas regiões a 
espaços geográficos fora da União não 
são - nem podem ser - apenas aferidas 
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pelo seu grande afastamento geográfico. 
A riqueza dos laços históricos, linguísticos 
e culturais que as ligam a diversos 
territórios do mundo conferem-lhes uma 
situação privilegiada para o 
aprofundamento dessas relações, em 
benefício da afirmação da União no 
mundo. Deverão por isso, poder aceder 
aos programas de cooperação 
transfronteiriça.

Or. pt

Alteração 71
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As zonas de cooperação transnacional 
devem ser definidas tendo em conta as 
ações necessárias para promover um 
desenvolvimento territorial integrado. 
Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para definir as áreas de cooperação 
transnacional.

(10) As zonas de cooperação transnacional 
deverão ser definidas tendo em conta as 
ações necessárias para promover um 
desenvolvimento territorial integrado. 
Deverão ser conferidos poderes à 
Comissão para definir as áreas de 
cooperação transnacional de modo a 
assegurar a continuidade dessa 
cooperação em zonas mais extensas e 
coerentes, com base em anteriores 
programas.

Or. pt

Justificação

É necessário que a Comissão Europeia, na elaboração da lista das zonas para receber apoio, 
assegure a continuidade e a coerência da cooperação, tendo em conta os programas 
anteriores.

Alteração 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

10) As zonas de cooperação transnacional 
devem ser definidas tendo em conta as 
ações necessárias para promover um 
desenvolvimento territorial integrado. 
Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para definir as áreas de cooperação 
transnacional.

10) As zonas de cooperação transnacional 
devem ser definidas tendo em conta as 
ações necessárias para promover um 
desenvolvimento territorial integrado. 
Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para definir as áreas de cooperação 
transnacional. A Comissão deve ter em 
conta os ajustamentos necessários para 
garantir a coerência com as estratégias 
transfronteiriças regionais.

Or. es

Alteração 73
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário continuar a prestar apoio 
ou, se for caso disso, dar início à 
cooperação transfronteiras, transnacional e 
inter-regional com os países terceiros 
vizinhos da União, porque tal será benéfico 
para as regiões dos Estados-Membros
situadas nas fronteiras com esses Estados. 
Para tal, o FEDER contribuirá para os 
programas transfronteiras e das bacias 
marítimas estabelecidos a título do 
Instrumento de Vizinhança Europeia 
(IVE), em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 e com o 
Instrumento de Pré-Adesão (IPA), em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 .

(12) É necessário continuar a prestar apoio 
ou, se for caso disso, dar início à 
cooperação transfronteiras, transnacional e 
inter-regional com os países terceiros 
vizinhos da União, porque tal será benéfico 
para as regiões dos Estados-Membros
situadas nas fronteiras com esses Estados. 
Para tal, o FEDER contribuirá para os 
programas transfronteiras e das bacias 
marítimas estabelecidos a título do 
Instrumento de Vizinhança Europeia 
(IVE), em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 e com o 
Instrumento de Pré-Adesão (IPA), em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 e os programas de cooperação 
transnacional podem abranger regiões de 
países terceiros contemplados nesses 
instrumentos externos da União.
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Or. pt

Justificação

Quer na cooperação transfronteiras, quer na cooperação transnacional, os países terceiros 
vizinhos da União podem ser chamados a participar, sendo importante referir em paridade as 
duas vertentes da cooperação territorial europeia em que podem participar.

Alteração 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em benefício das regiões da União, 
deve ser criado um mecanismo para 
organizar o apoio do FEDER aos 
instrumentos de política externa como o 
IVE e o IPA, incluindo sempre que não 
possam ser adotados ou tenham de ser 
interrompidos os programas de cooperação 
com o exterior.

(13) Em benefício das regiões da União, 
deve ser criado um mecanismo para 
organizar o apoio do FEDER aos 
instrumentos de política externa como o 
IVE, o FED e o IPA, incluindo sempre que 
não possam ser adotados ou tenham de ser 
interrompidos os programas de cooperação 
com o exterior.

Or. fr

Justificação

É necessário fazer menção ao Fundo Europeu de Desenvolvimento, a fim de se poder ter em 
conta ou criar um mecanismo de coordenação entre o FED e o FEDER para as regiões 
ultraperiféricas às quais o IVE e o IPA não se apliquem.

Alteração 75
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em benefício das regiões da União, 
deve ser criado um mecanismo para 
organizar o apoio do FEDER aos 

(13) Em benefício das regiões da União, 
deve ser criado um mecanismo para 
organizar o apoio do FEDER aos 
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instrumentos de política externa como o 
IVE e o IPA, incluindo sempre que não 
possam ser adotados ou tenham de ser 
interrompidos os programas de cooperação 
com o exterior.

instrumentos de política externa como o 
IVE e o IPA II, incluindo sempre que não 
possam ser adotados ou tenham de ser
interrompidos os programas de cooperação 
com o exterior.
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Alteração 76
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário fixar os recursos afetados 
a cada uma das diferentes componentes do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, mantendo em simultâneo uma 
concentração significativa na cooperação 
transfronteiras e garantindo um nível de 
financiamento suficiente para a cooperação 
com as regiões ultraperiféricas.

(15) É necessário fixar os recursos afetados 
a cada uma das diferentes componentes do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, mantendo em simultâneo uma 
concentração significativa na cooperação 
transfronteiras e um potencial de 
flexibilidade entre os componentes dos 
Estados-Membros e das autoridades 
regionais e locais eleitas, garantindo um 
nível de financiamento suficiente para a 
cooperação com as regiões ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário fixar os recursos afetados 
a cada uma das diferentes componentes do 

(15) É necessário fixar os recursos afetados 
a cada uma das diferentes componentes do 
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objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, mantendo em simultâneo uma 
concentração significativa na cooperação 
transfronteiras e garantindo um nível de 
financiamento suficiente para a cooperação 
com as regiões ultraperiféricas.

objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, mantendo em simultâneo uma 
concentração significativa na cooperação 
transfronteiras e garantindo um nível de 
financiamento suficiente para a cooperação 
com as regiões insulares e ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 78
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário fixar os recursos afetados 
a cada uma das diferentes componentes do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, mantendo em simultâneo uma 
concentração significativa na cooperação 
transfronteiras e garantindo um nível de 
financiamento suficiente para a cooperação 
com as regiões ultraperiféricas.

(15) É necessário fixar os recursos afetados 
a cada uma das diferentes componentes do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, mantendo em simultâneo uma 
concentração significativa na cooperação 
transfronteiriça e garantindo um nível de
participação elevado e um nível de
financiamento suficiente para a cooperação 
entre e com as regiões ultraperiféricas.

Or. pt

Justificação

Às Regiões Ultraperiféricas deve ser garantido um nível de financiamento suficiente nas três 
dimensões transfronteiras, transnacional e inter-regional da cooperação territorial europeia, 
tendo em conta o seu papel e o seu potencial nas relações com países terceiros vizinhos e nas 
relações entre as próprias Regiões Ultraperiféricas.

Alteração 79
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A seleção de objetivos temáticos 
deverá ser limitada a fim de maximizar o 
impacto da política de coesão em toda a 
União. No entanto, a concentração no 
domínio da cooperação inter-regional 
deverá refletir-se sobretudo no objetivo 
fixado para cada operação e não na 
limitação do número de objetivos 
temáticos, para se retirar o máximo partido 
da cooperação inter-regional em prol do 
reforço da eficácia da política de coesão no 
âmbito do Investimento no Crescimento e 
no Emprego e do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia.

(16) A seleção de objetivos temáticos 
deverá ser limitada a fim de maximizar o 
impacto da política de coesão em toda a 
União e, ao mesmo tempo, escolher pelo 
menos um dos objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9 e 10 
do Regulamento (UE) n.º [...RDC] 1. No 
entanto, a concentração no domínio da 
cooperação inter-regional deverá refletir-se 
sobretudo no objetivo fixado para cada 
operação e não na limitação do número de 
objetivos temáticos, para se retirar o 
máximo partido da cooperação inter-
regional em prol do reforço da eficácia da 
política de coesão no âmbito do
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia. Deve ser adotada 
uma abordagem diferenciada variável 
conforme o contexto regional e local, com 
vista a satisfazer as necessidades 
específicas de determinado território, 
destacando em particular a garantia da 
acessibilidade dos serviços e do apoio à 
inclusão ativa de grupos desfavorecidos, 
como a população Roma e as pessoas com 
deficiência, a promoção da inovação 
social, do crescimento sustentável e de 
empregos dignos.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Alteração 80
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de cumprir as metas e os 
objetivos em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
definidos na estratégia «Europa 2020», o 
FEDER deve, no âmbito do objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia, contribuir 
para os objetivos temáticos relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento e na 
investigação e inovação, mais ecológica e 
eficiente em termos de recursos e mais 
competitiva, que promova elevados níveis 
de emprego, a coesão social e territorial e o 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser 
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 
título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, a cooperação nos domínios do 
emprego, da formação e da inclusão social 
na perspetiva transfronteiras, a 
continuidade da cooperação marítima 
transfronteiras não abrangida pelos 
programas gerais de cooperação e o 
desenvolvimento e a aplicação de 
estratégias macrorregionais e relativas às 
bacias marítimas.

(17) A fim de atingir os objetivos em 
matéria de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo definidos na 
estratégia «Europa 2020», o FEDER deve, 
no âmbito do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia, contribuir para 
incentivar a investigação e a inovação, 
reforçando as competências no sentido de 
promover a economia do conhecimento, 
assistir a transição do ensino para a 
formação profissional e o emprego, 
desenvolvendo assim uma economia mais 
ecológica e eficiente em termos de recursos 
e mais competitiva, que promova elevados 
níveis de emprego digno, a coesão social e 
territorial e o desenvolvimento das 
capacidades administrativas e 
institucionais. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser 
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 
título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, a cooperação nos domínios do 
emprego, da formação e da inclusão social 
na perspetiva transfronteiras, a 
continuidade da cooperação marítima 
transfronteiras não abrangida pelos 
programas gerais de cooperação e o 
desenvolvimento e a aplicação de 
estratégias macrorregionais e relativas às 
bacias marítimas.

Or. en

Alteração 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de cumprir as metas e os 
objetivos em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
definidos na estratégia «Europa 2020», o 
FEDER deve, no âmbito do objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia contribuir 
para os objetivos temáticos relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento e na investigação 
e inovação, mais ecológica e eficiente em 
termos de recursos e mais competitiva, que 
promova elevados níveis de emprego, a 
coesão social e territorial e o 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 
título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, a cooperação nos domínios do 
emprego, da formação e da inclusão social 
na perspetiva transfronteiras, a 
continuidade da cooperação marítima 
transfronteiras não abrangida pelos 
programas gerais de cooperação e o 
desenvolvimento e a aplicação de 
estratégias macrorregionais e relativas às 
bacias marítimas.

(17) A fim de cumprir as metas e os 
objetivos em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
definidos na estratégia «Europa 2020», o 
FEDER deve, no âmbito do objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia contribuir 
para os objetivos temáticos relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento e na investigação 
e inovação, mais ecológica e eficiente em 
termos de recursos e mais competitiva, que 
promova elevados níveis de emprego, a 
coesão social e territorial e o 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser 
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 
título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, o desenvolvimento, a 
requalificação ou o alargamento de 
infraestruturas de transporte e de turismo, 
a cooperação nos domínios do emprego, da 
formação e da inclusão social na perspetiva 
transfronteiras, a continuidade da 
cooperação marítima transfronteiras não 
abrangida pelos programas gerais de 
cooperação.

Or. en

Alteração 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

17) A fim de cumprir as metas e os 
objetivos em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
definidos na estratégia «Europa 2020», o 
FEDER deve, no âmbito do objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia, contribuir 
para os objetivos temáticos relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento e na investigação 
e inovação, mais ecológica e eficiente em 
termos de recursos e mais competitiva, que 
promova elevados níveis de emprego, a 
coesão social e territorial e o 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser 
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 
título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, a cooperação nos domínios do 
emprego, da formação e da inclusão social 
na perspetiva transfronteiras, a 
continuidade da cooperação marítima 
transfronteiras não abrangida pelos 
programas gerais de cooperação e o 
desenvolvimento e a aplicação de 
estratégias macrorregionais e relativas às 
bacias marítimas.

17) A fim de cumprir as metas e os 
objetivos em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
definidos na estratégia «Europa 2020», o 
FEDER deve, no âmbito do objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia, contribuir 
para os objetivos temáticos relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento e na investigação 
e inovação, mais ecológica e eficiente em 
termos de recursos e mais competitiva, que 
promova elevados níveis de emprego, a 
coesão social e territorial e o 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser 
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 
título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, a cooperação nos domínios do 
emprego, da formação e da inclusão social 
na perspetiva transfronteiras, a 
continuidade da cooperação marítima 
transfronteiras e a cooperação 
transfronteiras entre as regiões não 
abrangidas pelos programas gerais de 
cooperação e o desenvolvimento e a 
aplicação de estratégias macrorregionais e 
relativas às bacias marítimas.

Or. es

Alteração 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de cumprir as metas e os 
objetivos em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
definidos na estratégia «Europa 2020», o 
FEDER deve, no âmbito do objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia contribuir 
para os objetivos temáticos relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento e na investigação 
e inovação, mais ecológica e eficiente em 
termos de recursos e mais competitiva, que 
promova elevados níveis de emprego, a 
coesão social e territorial e o 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser 
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 
título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, a cooperação nos domínios do 
emprego, da formação e da inclusão social 
na perspetiva transfronteiras, a 
continuidade da cooperação marítima 
transfronteiras não abrangida pelos 
programas gerais de cooperação e o 
desenvolvimento e a aplicação de 
estratégias macrorregionais e relativas às 
bacias marítimas.

(17) A fim de cumprir as metas e os 
objetivos em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
definidos na estratégia «Europa 2020», o 
FEDER deve, no âmbito do objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia contribuir 
para os objetivos temáticos relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento e na investigação 
e inovação, mais ecológica e eficiente em 
termos de recursos e mais competitiva, que 
promova a igualdade de géneros, a luta 
contra as discriminações e elevados níveis 
de emprego, a coesão social e territorial e o 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser 
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 
título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, a cooperação nos domínios do 
emprego, da formação e da inclusão social 
na perspetiva transfronteiras, a 
continuidade da cooperação marítima 
transfronteiras não abrangida pelos 
programas gerais de cooperação e o 
desenvolvimento e a aplicação de 
estratégias macrorregionais e relativas às 
bacias marítimas.

Or. en

Alteração 84
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) É necessário adaptar o conteúdo dos 
programas de cooperação abrangidos pelo 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia às suas necessidades específicas. 
Convém igualmente que incluam aspetos 
necessários à efetiva execução no território 
dos Estados-Membros participantes, tais 
como organismos responsáveis pelas 
auditorias e controlos, a criação de um 
secretariado conjunto e a atribuição de 
responsabilidades no caso de correções 
financeiras. Além disso, devido ao caráter 
horizontal dos programas de cooperação 
inter-regional, os conteúdos de tais 
programas de cooperação devem ser 
adaptados, em especial no que se refere à 
definição de beneficiário ou beneficiários 
ao abrigo dos atuais programas 
INTERACT e ESPON.

(18) É necessário adaptar o conteúdo dos 
programas de cooperação abrangidos pelo 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia às suas necessidades específicas. 
Convém igualmente que incluam aspetos 
necessários à efetiva execução no território 
dos Estados-Membros participantes, tais 
como organismos responsáveis pelas 
auditorias e controlos, a criação de um 
secretariado conjunto e a atribuição de 
responsabilidades no caso de correções 
financeiras. O reforço das capacidades dos 
recursos humanos no sentido de 
ultrapassar os obstáculos colocados pelos 
vários aspetos linguísticos e 
administrativos dos Estados-Membros
participantes reveste-se da maior 
importância. Além disso, devido ao caráter 
horizontal dos programas de cooperação 
inter-regional, os conteúdos de tais 
programas de cooperação devem ser 
adaptados, em especial no que se refere à 
definição de beneficiário ou beneficiários 
ao abrigo dos atuais programas 
INTERACT e ESPON.

Or. en

Alteração 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Para benefício da política de 
coesão da União e da Estratégia Europa 
2020, os fundos estruturais devem 
proporcionar uma perspetiva mais 
integrada e integral a fim de ajudar os 
agentes locais e regionais envolvidos em 
cooperações de longo prazo, 
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principalmente quando apoiados por um 
agrupamento europeu de cooperação 
territorial (AECT). Com o objetivo de 
fortalecer esta perspetiva, deve ser 
introduzida flexibilidade geográfica 
suficiente nos programas 
transfronteiriços e transnacionais que 
permita o desenvolvimento destas 
cooperações reforçadas;

Or. es

Alteração 86
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os Fundos Estruturais devem, para 
respeitar a coerência com o objetivo em 
matéria de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, adotar uma 
abordagem mais integrada e inclusiva no 
combate aos problemas locais. A fim de 
reforçar esta abordagem, o apoio do 
FEDER nas regiões de fronteira deverá ser 
coordenado com o apoio do Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e do Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas e, se for 
caso disso, associar os agrupamentos 
europeus de cooperação territorial criados 
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1082/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de julho de 2006, relativo 
aos agrupamentos europeus de cooperação 
territorial (AECT), em cujos objetivos 
figura o desenvolvimento local.

(19) Os Fundos Estruturais devem, para 
respeitar a coerência com o objetivo em 
matéria de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, adotar uma 
abordagem mais integrada e inclusiva no 
combate aos problemas locais, como a 
falta de apoio às infraestruturas, o 
declínio dos métodos de produção 
tradicionais e a distância dos mercados. A 
fim de reforçar esta abordagem, o apoio do 
FEDER nas regiões de fronteira deverá ser 
coordenado com o apoio do Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e do Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas e, se for 
caso disso, associar os agrupamentos 
europeus de cooperação territorial criados 
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1082/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de julho de 2006, relativo 
aos agrupamentos europeus de cooperação 
territorial (AECT), em cujos objetivos 
figura o desenvolvimento local.

Or. it
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Alteração 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com base na experiência do período 
de programação de 2007-13, as condições 
de seleção das operações devem ser 
clarificadas e reforçadas, para assegurar a 
seleção de operações genuinamente 
conjuntas. A noção de beneficiários únicos 
deve ser definida, devendo igualmente ser 
esclarecido que podem realizar ações de 
cooperação por si sós.

(20) Com base na experiência do período 
de programação de 2007-13, as condições 
de seleção das operações devem ser 
clarificadas e reforçadas, para assegurar a 
seleção de operações genuinamente 
conjuntas. Além disso, uma abordagem 
adequada deve ter em consideração o 
contexto específico de cooperação com 
países terceiros. A noção de beneficiários 
únicos deve ser definida, devendo 
igualmente ser esclarecido que podem 
realizar ações de cooperação por si sós.

Or. fr

Justificação

No contexto de cooperação entre as RUP e países terceiros limítrofes, é difícil respeitar todas 
as condições de seleção mencionadas no n.º 4 do artigo 11.º. É necessário que as RUP 
continuem a dispor, a título derrogatório, da possibilidade de respeitarem apenas 2 das 4 
condições. 

Alteração 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

23) No que toca aos programas de 
cooperação, antes destes serem elaborados 
pelos Estados-Membros deve ser criado um 
conjunto de indicadores comuns adaptados 
ao seu caráter específico para avaliar os 
progressos da respetiva execução. Os 

23) No que toca aos programas de 
cooperação, antes destes serem elaborados 
pelos Estados-Membros deve ser criado um 
conjunto de indicadores orientativos 
comum adaptado ao seu caráter específico 
que permitam avaliar os progressos da 
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indicadores comuns devem ser 
complementados por indicadores 
específicos.

respetiva execução. Os indicadores comuns 
devem ser complementados por 
indicadores específicos.

Or. es

Alteração 89
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Devido ao envolvimento de mais do 
que um Estado-Membro e aos elevados 
custos administrativos daí resultantes, 
nomeadamente em matéria de controlos e 
de tradução, o limite máximo para as 
despesas de assistência técnica será mais 
elevado do que o aceite no objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego. Além disso, os programas de 
cooperação com apoio limitado do FEDER 
deviam receber um montante mínimo fixo 
para garantir a efetiva assistência técnica.

(24) Devido ao envolvimento de mais do 
que um Estado-Membro e aos elevados 
custos administrativos daí resultantes, 
nomeadamente em matéria de controlos e 
de tradução, os Estados-Membros serão 
incentivados a reduzir os encargos 
administrativos respeitantes à execução 
de projetos conjuntos, e o limite máximo 
para as despesas de assistência técnica será 
mais elevado do que o aceite no objetivo 
do Investimento no Crescimento e no 
Emprego. Além disso, os programas de 
cooperação com apoio limitado do FEDER 
deviam receber um montante mínimo fixo 
para garantir a efetiva assistência técnica.

Or. en

Alteração 90
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As regras sobre a flexibilidade relativa 
à localização das operações fora da zona do 
programa devem ser simplificadas. É 
necessário apoiar uma cooperação 

(27) As regras sobre a flexibilidade relativa 
à localização das operações fora da zona do 
programa devem ser simplificadas. É 
necessário apoiar e facilitar, através de 
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transfronteiras, transnacional e inter-
regional eficaz com os países terceiros 
limítrofes da União sempre que tal seja 
necessário para garantir que as regiões dos 
Estados-Membros situadas nas fronteiras 
com países terceiros possam ser apoiadas 
de forma eficaz no seu desenvolvimento. 
Assim, é conveniente autorizar, com 
caráter excecional e sempre que tal seja em 
benefício das regiões da União, a 
intervenção do FEDER para o 
financiamento de projetos situados no 
território de países terceiros.

modalidades específicas, uma cooperação 
transfronteiras, transnacional e inter-
regional eficaz com os países terceiros 
limítrofes da União sempre que tal seja 
necessário para garantir que as regiões dos 
Estados-Membros situadas nas fronteiras 
com países terceiros, ou situadas na 
mesma bacia marítima que as regiões da 
União Europeia referidas no artigo 349.º 
do TFUE, possam ser apoiadas de forma 
eficaz no seu desenvolvimento. Assim, é 
conveniente autorizar, com caráter 
excecional e sempre que tal seja em 
benefício das regiões da União, a 
intervenção do FEDER para o 
financiamento de projetos situados no 
território de países terceiros.

Or. fr

Justificação

Há que reforçar a necessidade de uma abordagem específica relativamente ao contexto de 
cooperação nas regiões referidas no artigo 349.º do TFUE. 

Alteração 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As regras sobre a flexibilidade relativa 
à localização das operações fora da zona do 
programa devem ser simplificadas. É 
necessário apoiar uma cooperação 
transfronteiras, transnacional e inter-
regional eficaz com os países terceiros 
limítrofes da União sempre que tal seja 
necessário para garantir que as regiões dos 
Estados-Membros situadas nas fronteiras 
com países terceiros possam ser apoiadas 
de forma eficaz no seu desenvolvimento. 
Assim, é conveniente autorizar, com 
caráter excecional e sempre que tal seja em 

(27) As regras sobre a flexibilidade relativa 
à localização das operações fora da zona do 
programa devem ser simplificadas. É 
necessário apoiar e facilitar, através de 
modalidades específicas, uma cooperação 
transfronteiras, transnacional e inter-
regional eficaz com os países terceiros 
limítrofes da União sempre que tal seja 
necessário para garantir que as regiões dos 
Estados-Membros situadas nas fronteiras 
com países terceiros possam ser apoiadas 
de forma eficaz no seu desenvolvimento. 
Assim, é conveniente autorizar, com 
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benefício das regiões da União, a 
intervenção do FEDER para o 
financiamento de projetos situados no 
território de países terceiros.

caráter excecional e sempre que tal seja em 
benefício das regiões da União, a 
intervenção do FEDER para o 
financiamento de projetos situados no 
território de países terceiros.

Or. fr

Justificação

A alteração tem por objetivo reforçar a necessidade de uma abordagem específica 
relativamente ao contexto de cooperação nas RUP.

Alteração 92
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem ser 
encorajados a designar um AECT como 
autoridade de gestão ou a torná-lo
responsável pela gestão parcial de um 
programa de cooperação que abranja o 
território relevante para esse AECT.

(28) Os Estados-Membros devem ser 
encorajados a designar um AECT outra 
pessoa coletiva estabelecida pela 
legislação de um dos países participantes,
como autoridade de gestão, ou tornar o 
AECT ou outra pessoa coletiva 
estabelecida pela legislação de um dos 
países participantes responsável pela 
gestão parcial de um programa de 
cooperação que abranja o território 
relevante para esse AECT ou uma 
estrutura transfronteiriça (territorial) 
existente.

Or. pl

Alteração 93
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem ser 
encorajados a designar o AECT como 
autoridade de gestão ou a torná-lo 
responsável pela gestão parcial de um 
programa de cooperação que abranja o 
território relevante para esse AECT.

(28) Os Estados-Membros, em conjunto 
com as autoridades regionais e locais 
eleitas, devem ser encorajados a designar o 
AECT como autoridade de gestão ou a 
torná-lo responsável pela gestão parcial de 
um programa de cooperação que abranja o 
território relevante para esse AECT.

Or. fr

Alteração 94
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem ser 
encorajados a designar o AECT como 
autoridade de gestão ou a torná-lo 
responsável pela gestão parcial de um 
programa de cooperação que abranja o 
território relevante para esse AECT.

(28) Os Estados-Membros devem ser 
encorajados a designar o AECT como 
autoridade de gestão ou a torná-lo 
responsável pela gestão parcial de um 
programa de cooperação que abranja o 
território relevante para esse AECT. Os 
Estados-Membros devem avaliar se seria
possível concretizar melhor os objetivos de 
um programa de cooperação através da 
designação de um AECT como autoridade 
de gestão. Se, num programa de 
cooperação, não estiver previsto um 
AECT como autoridade de gestão, deverá 
ser apresentada uma breve justificação 
dessa ausência no âmbito do programa de 
cooperação.

Or. de

Alteração 95
Tomasz Piotr Poręba
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Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A instituição gestora deve instituir um 
secretariado comum com a função de 
prestar aos peticionários informações sobre 
o apoio, sobre a atenção às candidaturas 
relativas a projetos, bem como de ajudar os 
beneficentes a realizarem as suas 
operações. 

(29) A instituição gestora deve instituir um 
secretariado comum com a função de 
prestar, aos peticionários, informações 
sobre o apoio, sobre a atenção às 
candidatura relativas a projetos, bem como 
de ajudar os beneficentes a realizarem as 
suas operações. O secretariado comum, 
tendo em conta condições territoriais 
pertinentes, deverá ter a possibilidade de 
atuar de forma descentralizada, mediante 
sucursais nos países participantes. 

Or. pl

Alteração 96
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As autoridades de gestão são 
responsáveis por todas as funções que lhes 
são atribuídas em conformidade com a lista 
do artigo 114.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], incluindo as verificações 
destinadas a garantir a uniformidade das 
normas aplicadas em toda área abrangida 
pelo programa. No entanto, sempre que o 
AECT é designado como autoridade de 
gestão será autorizado a efetuar essas 
verificações, uma vez que todos os 
Estados-Membros participantes estão 
representados nos seus órgãos. Mesmo que 
não seja designado um AECT, a autoridade 
de gestão deve ser autorizada pelos 
Estados-Membros participantes a realizar 
as verificações em toda a zona do 
programa

(30) As autoridades de gestão são 
responsáveis por todas as funções que lhes 
são atribuídas em conformidade com a lista 
do artigo 114.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], incluindo as verificações 
destinadas a garantir a uniformidade das 
normas aplicadas em toda área abrangida 
pelo programa. No entanto, sempre que o 
AECT, ou outra pessoa coletiva 
estabelecida pela legislação de um dos 
países participantes é designado como 
autoridade de gestão será autorizado a 
efetuar essas verificações, uma vez que 
todos os Estados-Membros participantes 
estão representados nos seus órgãos. 
Mesmo que não seja designado um AECT, 
a autoridade de gestão deve ser autorizada 
pelos Estados-Membros participantes a 
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realizar as verificações em toda a zona do 
programa.  

Or. pl

Alteração 97
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Uma única autoridade de gestão é 
responsável por executar todas as funções 
enumeradas no artigo 116.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
para garantir a uniformidade das normas 
aplicadas em toda a área abrangida pelo 
programa. Quando tal não seja possível, 
um grupo de auditores deve poder prestar 
ajuda à autoridade de auditoria do 
programa.

(31) Uma única autoridade de gestão é 
responsável por executar todas as funções 
enumeradas no artigo 116.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
para garantir a uniformidade das normas 
aplicadas em toda a área abrangida pelo 
programa. Quando tal não seja possível, 
um grupo de auditores ou de modalidades 
específicas, no caso da cooperação entre 
as regiões referidas no artigo 349.º do 
TFUE e países terceiros, deve poder 
prestar ajuda à autoridade de auditoria do 
programa.

Or. fr

Justificação

Importa adaptar este dispositivo ao contexto de cooperação das regiões referidas no artigo 
349.º do TFUE com os respetivos países terceiros limítrofes.

Alteração 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Uma única autoridade de gestão é 
responsável por executar todas as funções 

(31) Uma única autoridade de gestão é 
responsável por executar todas as funções 
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enumeradas no artigo 116.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
para garantir a uniformidade das normas 
aplicadas em toda a área abrangida pelo 
programa. Quando tal não seja possível, 
um grupo de auditores deve poder prestar 
ajuda à autoridade de auditoria do 
programa.

enumeradas no artigo 116.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
para garantir a uniformidade das normas 
aplicadas em toda a área abrangida pelo 
programa. Quando tal não seja possível, 
um grupo de auditores ou de modalidades 
específicas, no caso de cooperações entre 
regiões ultraperiféricas e países terceiros,
devem poder prestar ajuda à autoridade de 
auditoria do programa.

Or. fr

Justificação

É importante que este dispositivo possa ser adaptado ao contexto de cooperação das RUP 
com os respetivos países terceiros limítrofes.

Alteração 99
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) É necessário esclarecer as regras 
aplicáveis no que diz respeito à gestão 
financeira, programação, monitorização, 
avaliação e controlo quanto à participação 
de países terceiros nos programas de 
cooperação transnacional e inter-regional. 
Tais regras devem ser estabelecidas no 
correspondente programa/acordo de 
financiamento entre a Comissão, cada um 
dos países terceiros e o Estado-Membro 
onde se situa a autoridade de gestão desse 
programa.

(35) É necessário esclarecer as regras 
aplicáveis no que diz respeito à gestão 
financeira, programação, monitorização, 
avaliação e controlo quanto à participação 
de países terceiros nos programas de 
cooperação transfronteiriça, transnacional 
e inter-regional, especialmente quando 
estão envolvidas as regiões referidas no 
artigo 349.º do TFUE. Tais regras devem 
ser estabelecidas no correspondente 
programa/acordo de financiamento entre a 
Comissão, cada um dos países terceiros e o 
Estado-Membro onde se situa a autoridade 
de gestão desse programa.

Or. fr

Justificação

Há que incluir a cooperação transfronteiriça no considerando. Além disso, deve ter-se 
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explicitamente em conta a cooperação transfronteiriça com os países terceiros e as regiões 
referidas no artigo 349.º do TFUE.

Alteração 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) É necessário esclarecer as regras 
aplicáveis no que diz respeito à gestão 
financeira, programação, monitorização, 
avaliação e controlo quanto à participação 
de países terceiros nos programas de 
cooperação transnacional e inter-regional. 
Tais regras devem ser estabelecidas no 
correspondente programa/acordo de 
financiamento entre a Comissão, cada um 
dos países terceiros e o Estado-Membro 
onde se situa a autoridade de gestão desse 
programa.

(35) É necessário esclarecer as regras 
aplicáveis no que diz respeito à gestão 
financeira, programação, monitorização, 
avaliação e controlo quanto à participação 
de países terceiros nos programas de 
cooperação transfronteiriça, transnacional 
e inter-regional, nomeadamente quando 
estão envolvidas regiões ultraperiféricas. 
Tais regras devem ser estabelecidas no 
correspondente programa/acordo de 
financiamento entre a Comissão, cada um 
dos países terceiros e o Estado-Membro 
onde se situa a autoridade de gestão desse 
programa.

Or. fr

Justificação

Não há motivo para excluir, a priori, a cooperação transfronteiriça do considerando. O 
acordo de financiamento mencionado também deve ter em conta a cooperação entre os países 
terceiros e as RUP.

Alteração 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) A cooperação transnacional em vastos 
territórios transnacionais, com o 
envolvimento das autoridades nacionais, 

2) A cooperação transnacional em vastos 
territórios transnacionais, com o 
envolvimento das autoridades nacionais, 
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regionais e locais, e abrangendo também a 
cooperação transfronteiras marítimas, em 
casos não abrangidos pela cooperação 
transfronteiras, a fim de se alcançar um 
maior grau de integração territorial desses 
territórios, o que contribuirá para a coesão 
territorial em toda a União;

regionais e locais, e abrangendo também a 
cooperação transfronteiras marítimas, em 
casos não abrangidos pela cooperação 
transfronteiras, a fim de se alcançar um 
maior grau de integração territorial desses 
territórios, o que contribuirá para a coesão 
territorial em toda a União; neste contexto, 
deve ser prestada especial atenção às 
regiões insulares.

Or. fr

Alteração 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) A cooperação transnacional em vastos 
territórios transnacionais, com o 
envolvimento das autoridades nacionais, 
regionais e locais, e abrangendo também a 
cooperação transfronteiras marítima, em 
casos não abrangidos pela cooperação 
transfronteiras, a fim de se alcançar um 
maior grau de integração territorial desses 
territórios, o que contribuirá para a coesão 
territorial em toda a União;

2) A cooperação transnacional em vastos 
territórios transnacionais, com o 
envolvimento das autoridades nacionais, 
regionais e locais, e abrangendo também a 
cooperação transfronteiras marítima e a 
cooperação transfronteiriça regional, em 
casos não abrangidos pela cooperação 
transfronteiras, a fim de se alcançar um 
maior grau de integração territorial desses 
territórios, o que contribuirá para a coesão 
territorial em toda a União;

Or. es

Alteração 103
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A cooperação transnacional em vastos 
territórios transnacionais, com o 

(2) A cooperação transnacional em vastos 
territórios transnacionais, com o 
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envolvimento das autoridades nacionais, 
regionais e locais, e abrangendo também a 
cooperação transfronteiras marítimas, em 
casos não abrangidos pela cooperação 
transfronteiras, a fim de se alcançar um 
maior grau de integração territorial desses 
territórios, o que contribuirá para a coesão
territorial em toda a União;

envolvimento das autoridades nacionais, 
regionais e locais, e abrangendo também a 
cooperação transfronteiras marítima, em 
casos não abrangidos pela cooperação 
transfronteiras, a fim de se alcançar um 
maior grau de integração territorial desses 
territórios, o que contribuirá para a coesão 
territorial em toda a União, sendo 
necessário atender particularmente aos 
territórios que enfrentam desafios 
infraestruturais, demográficos ou 
ambientais comuns, como acontece no 
espaço alpino - a criação de uma 
«macrorregião Espaço Alpino» facilitaria 
consideravelmente a cooperação regional 
e a cooperação transnacional das partes 
envolvidas;

Or. de

Justificação

O espaço alpino enfrenta desafios demográficos e naturais específicos. As macrorregiões 
constituem um instrumento conveniente e útil para enfrentar estes desafios a nível 
transnacional e transfronteiriço. A criação de uma macrorregião Espaço Alpino traria 
grandes vantagens para a população local.

Alteração 104
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) intercâmbio de experiências em matéria 
de objetivos temáticos obtidas pelos 
parceiros em toda a União, incluindo a 
identificação e divulgação das boas 
práticas, no sentido da sua transferência 
para os programas operacionais no âmbito 
do objetivo do Investimento no 
Crescimento e no Emprego;

a) intercâmbio de experiências em matéria 
de objetivos temáticos e territoriais obtidas 
pelos parceiros em toda a União, incluindo 
a identificação e divulgação das boas 
práticas, no sentido da sua transferência 
para os programas operacionais no âmbito 
do objetivo do Investimento no 
Crescimento e no Emprego;

Or. fr
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Alteração 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) intercâmbio de experiências em matéria 
de objetivos temáticos obtidas pelos 
parceiros em toda a União, incluindo a 
identificação e divulgação das boas 
práticas, no sentido da sua transferência 
para os programas operacionais no âmbito 
do objetivo do Investimento no 
Crescimento e no Emprego;

a) intercâmbio de experiências em matéria 
de objetivos temáticos e territoriais obtidas 
pelos parceiros em toda a União, incluindo 
a identificação e divulgação das boas 
práticas, no sentido da sua transferência 
para os programas operacionais no âmbito 
do objetivo do Investimento no 
Crescimento e no Emprego;

Or. fr

Alteração 106
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) intercâmbio de experiências em matéria 
de objetivos temáticos obtidas pelos 
parceiros em toda a União, incluindo a 
identificação e divulgação das boas 
práticas, no sentido da sua transferência 
para os programas operacionais no âmbito 
do objetivo do Investimento no 
Crescimento e no Emprego;

a) intercâmbio de experiências em matéria 
de objetivos temáticos e territoriais obtidas 
pelos parceiros em toda a União, incluindo 
a identificação e divulgação das boas 
práticas, no sentido da sua transferência 
para os programas operacionais no âmbito 
do objetivo do Investimento no 
Crescimento e no Emprego;

Or. fr

Alteração 107
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) intercâmbio de experiências em matéria 
de objetivos temáticos obtidas pelos 
parceiros em toda a União, incluindo a 
identificação e divulgação das boas 
práticas, no sentido da sua transferência 
para os programas operacionais no âmbito 
do objetivo do Investimento no 
Crescimento e no Emprego;

(a) intercâmbio de experiências em matéria 
de objetivos temáticos obtidas pelos 
parceiros em toda a União, incluindo a 
identificação e divulgação das boas 
práticas, no sentido da sua transferência 
para os programas operacionais no âmbito 
do objetivo do Investimento no 
Crescimento e no Emprego e da 
identificação de metas claras e 
mensuráveis passíveis de contribuir para 
a concretização de objetivos nacionais da 
estratégia «Europa 2020»;

Or. en

Alteração 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas sobre desenvolvimento 
urbano e rural sustentável;

b) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas sobre desenvolvimento 
urbano e rural sustentável e da tomada em 
consideração das especificidades 
territoriais com limitações naturais e 
geográficas permanentes;

Or. fr

Alteração 109
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas sobre desenvolvimento 
urbano e rural sustentável;

b) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas sobre desenvolvimento 
urbano e rural sustentável e da tomada em 
consideração das especificidades 
territoriais com limitações naturais e 
geográficas permanentes, previstas no 
artigo 174.º do TFUE;

Or. fr

Alteração 110
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas sobre desenvolvimento 
urbano e rural sustentável;

b) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas sobre desenvolvimento 
urbano e rural sustentável e da tomada em 
consideração das especificidades 
territoriais com limitações naturais e 
geográficas permanentes, previstas no 
artigo 174.º do TFUE;

Or. fr

Alteração 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas sobre desenvolvimento 

b) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas sobre desenvolvimento 
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urbano e rural sustentável; urbano e rural sustentável e da tomada em 
consideração das especificidades 
territoriais com limitações naturais e 
geográficas permanentes, previstas no 
artigo 174.º do TFUE;

Or. fr

Alteração 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas e de abordagens 
inovadoras no que se refere às ações 
relativas à Cooperação Territorial e à 
utilização dos AECT;

c) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas e de abordagens 
inovadoras no que se refere às ações e à 
execução dos programas relativas à 
Cooperação Territorial e à utilização dos 
AECT;

Or. fr

Justificação

A alteração refere-se ao papel do programa INTERACT, que tem também por objetivo a 
partilha e a transferência de boas práticas entre organizações gestoras de programas.

Alteração 113
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) análise das tendências de 
desenvolvimento dos objetivos de coesão 
territorial e do desenvolvimento 
harmonioso do território europeu, por 

(d) análise das tendências de 
desenvolvimento dos objetivos de coesão 
territorial e social e do desenvolvimento 
harmonioso do território europeu, por 
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intermédio de estudos, recolha de dados e 
outras medidas.

intermédio de estudos, recolha de dados e 
outras medidas.

Or. en

Alteração 114
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) desenvolvimento em regiões 
particularmente afetadas por problemas 
infraestruturais e demográficos, como, 
por exemplo, regiões de montanha.

Or. de

Justificação

As regiões de montanha enfrentam, por natureza, desafios especiais. Debatem-se com 
diversos problemas, tais como a migração e desvantagens económicas. Por isso, é desejável 
que estas regiões sejam mencionadas em separado.

Alteração 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, sem prejuízo de eventuais 
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máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

ajustamentos necessários para assegurar a 
coerência e a continuidade das zonas do 
programa de cooperação estabelecidas no 
período de programação de 2007-2013.

Or. fr

Alteração 116
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, com exceção 
das regiões ultraperiféricas e das regiões 
insulares, às quais esta restrição não é 
aplicável, sem prejuízo de eventuais 
ajustamentos necessários para assegurar a 
coerência e a continuidade das zonas do 
programa de cooperação estabelecidas no 
período de programação de 2007-2013.

Or. fr

Alteração 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013. Esta distância não será 
aplicada nem às regiões ultraperiféricas, 
nem às regiões insulares dentro dos 
limites da sua área de bacia marítima, 
com o objetivo de promover a cooperação 
de estratégias comuns numa área 
funcional.

Or. es

Alteração 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

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

Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
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máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013. O limite máximo de 150 
quilómetros supra referido não se aplica 
às regiões insulares dentro dos limites da 
zona da sua bacia marítima, de modo a 
promover ações de cooperação baseadas 
numa estratégia comum no seio da sua 
área funcional.

Or. en

Alteração 119
Eleni Theocharous

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

Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013. O limite máximo de 150 
quilómetros supra referido não se aplica 
às regiões insulares dentro dos limites da 
zona da sua bacia marítima, de modo a 
promover ações de cooperação baseadas 
numa estratégia comum no seio da sua 
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área funcional.

Or. en

Justificação

O limite de 150 km é irrelevante para as regiões que estão isoladas pelo mar e têm uma longa 
tradição de cooperação no seio da sua bacia marítima. As regiões isoladas devem ser 
dispensadas desta limitação.

Alteração 120
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiriça são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013. Esta distância não se aplica 
às regiões ultraperiféricas.

Or. pt

Justificação

A existência de um critério sobre uma distância máxima de 150 quilómetros resultou na 
exclusão da participação de algumas Regiões Ultraperiféricas nos programas de cooperação 
transfronteiras, em detrimento do seu estatuto de conjunto. Tendo em conta o potencial 
destas regiões na realização dos objetivos da cooperação territorial europeia, nomeadamente 
através da cooperação com países terceiros ou territórios vizinhos e da sua localização 
privilegiada, é de incluir todas as Regiões Ultraperiféricas na dimensão transfronteiras da 
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cooperação territorial.

Alteração 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013. Esta distância não será 
aplicada às regiões ultraperiféricas.

Or. es

Justificação

O critério fixado de 150 quilómetros, que exclui à partida algumas RUP devido à sua 
localização, é incoerente com a própria estratégia europeia a favor dessas regiões, que 
estabelece como um dos seus principais eixos de ação o reforço da inserção regional das 
RUP dentro dos seus respetivos espaços, além de que o aproveitamento da situação 
geoestratégica constitui um dos âmbitos com potencial e elevado valor acrescentado das 
RUP, capaz de resultar em vantagens para toda a UE.

Alteração 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013. A distância máxima de 150 
quilómetros não será aplicada às regiões 
insulares dentro dos limites da sua bacia 
marítima, com o objetivo de promover 
ações de cooperação baseadas numa 
estratégia comum dentro da sua área 
funcional.

Or. es

Justificação

O limite de 150 quilómetros impediria que algumas regiões insulares europeias pudessem 
cooperar com outras regiões com as quais partilham problemáticas semelhantes e abordá-las 
na perspetiva da cooperação transfronteiras.

Alteração 123
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiriça são as 
regiões da União do nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
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terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões do nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013 e da exceção das regiões 
ultraperiféricas, onde este critério de 
distância geográfica não tem aplicação.

Or. pt

Alteração 124
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

As regiões que receberão apoio no âmbito 
da cooperação transfronteiras são as 
regiões da União ao nível NUTS 3 que se 
situam ao longo de todas as fronteiras 
terrestres internas e externas (incluindo as 
regiões que integram os programas para o 
período de 2007-2013 nos termos do 
artigo 21.º do Regulamento (CE) n.º 
1080/2006 do Parlamento Europeu e do 
Concelho, de 5 de julho de 2006, 
relativamente ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional) e não são 
abrangidas pelos programas no quadro dos 
instrumentos financeiros externos da 
União, bem como todas as regiões de nível 
NUTS 3 da União ao longo das fronteiras 
marítimas, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
zonas do programa de cooperação 
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estabelecidas no período de programação 
de 2007-2013.

Or. en

Justificação

Sem a integração de 20 % das zonas existentes, os futuros programas não iriam contar com a 
participação de parceiros de cooperação fundamentais para a implementação de questões 
estratégicas.

Alteração 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

A cooperação transfronteiras deve 
estender-se ao nível NUTS 2 ou ao nível 
das atuais cooperações transfronteiras, 
como as eurorregiões, sempre que 
contribua para fomentar o 
desenvolvimento de cooperações 
reforçadas entre um número limitado de 
regiões.

Or. es

Alteração 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

O limite máximo de 150 km não será 
aplicado às regiões insulares dentro dos 
limites da sua área de bacia marítima, a 
fim de promover ações de cooperação 
baseadas numa estratégia comum dentro 
da sua área funcional.
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Or. es

Alteração 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 3 a uma 
determinada zona transfronteiras sejam 
adicionadas e apresentar as razões para tal 
pedido.

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 3 ou de nível 
NUTS 2 a uma determinada zona 
fronteiriça sejam adicionadas,
nomeadamente para tomar em 
consideração as Euro-regiões e o campo 
de aplicação geográfica dos seus projetos 
estruturantes.

Or. fr

Alteração 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 3 a uma 
determinada zona transfronteiras sejam 
adicionadas e apresentar as razões para tal 
pedido.

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 3 ou de nível 
NUTS 2 a uma determinada zona 
transfronteiras sejam adicionadas,
nomeadamente para tomar em 
consideração as Euro-regiões e as 
comunidades de trabalho e o âmbito de 
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aplicação geográfica dos seus projetos 
estruturantes.

Nos termos do artigo 174.º do TFUE, as 
ilhas da mesma bacia marítima são 
elegíveis a título destes programas, sem 
restrição de nível NUTS ou de distância.

Or. fr

Alteração 129
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 3 a uma 
determinada zona transfronteiras sejam 
adicionadas e apresentar as razões para tal 
pedido.

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 3 a uma 
determinada zona transfronteiras sejam 
adicionadas e apresentar as razões para tal 
pedido, a fim de ter em consideração as 
Euro-regiões e as Comunidades de 
trabalho, caso os seus projetos sejam 
estruturantes para a zona fronteiriça, 
podendo aplicar-se, a título excecional, 
um âmbito de aplicação geográfica de 
nível NUTS 2 a uma determinada zona
transfronteiriça.

Or. fr

Alteração 130
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 3 a uma 
determinada zona transfronteiras sejam 
adicionadas e apresentar as razões para tal 
pedido.

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 3 a uma 
determinada zona transfronteiras sejam 
adicionadas e apresentar as razões para tal 
pedido. A fim de ter em consideração as 
Euro-regiões e as Comunidades de 
trabalho, caso os seus projetos sejam 
estruturantes para a zona fronteiriça, 
pode aplicar-se, a título excecional, um 
âmbito de aplicação geográfica de nível 
NUTS 2 a uma determinada zona 
transfronteiriça.

Or. fr

Alteração 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, os 
programas de cooperação transfronteiras 
podem abranger regiões da Noruega, Suíça, 
Liechtenstein, Andorra, Mónaco e San 
Marino, bem como países terceiros ou 
territórios vizinhos das regiões 
ultraperiféricas.

Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, os 
programas de cooperação transfronteiras 
podem abranger regiões da Noruega, Suíça, 
Liechtenstein, Andorra, Mónaco e San 
Marino, bem como países terceiros ou 
territórios vizinhos das regiões 
ultraperiféricas. Os países terceiros supra
citados devem contribuir financeiramente 
para a execução do(s) programa(s) em 
que participam, contribuição essa que 
consta do plano de financiamento 
mencionado no artigo 7.º, n.º 2, alínea f). 
Para países terceiros ou territórios 
vizinhos das regiões ultraperiféricas, esta 
contribuição permanece opcional e não 
condiciona a sua participação. 
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Or. fr

Justificação

Quando a zona elegível do programa engloba os países terceiros mencionados (Noruega, 
Suíça, Liechtenstein, Andorra, Mónaco e San Marino), é lógico que eles também contribuam 
financeiramente para a execução do(s) referido(s) programa(s) e que essa contribuição possa 
ficar definida desde o início. No caso das regiões ultraperiféricas, a sua situação económica 
é bastante diferente da dos países terceiros europeus. A impossibilidade destes países 
terceiros limítrofes das RUP poderem contribuir financeiramente para a execução do(s) 
referido(s) programa(s) não deve comprometer a sua participação.

Alteração 132
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, os 
programas de cooperação transfronteiras
podem abranger regiões da Noruega, Suíça, 
Andorra, Mónaco e San Marino, bem como 
países terceiros ou territórios vizinhos das 
regiões ultraperiféricas.

Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, os 
programas de cooperação transfronteiriça
podem abranger regiões da Noruega, Suíça, 
Andorra, Mónaco e San Marino, bem como 
países terceiros ou territórios vizinhos das 
regiões ultraperiféricas, incluindo os 
países com os quais estas regiões têm 
relações histórico-culturais privilegiadas.

Or. pt

Justificação

É importante para as Regiões Ultraperiféricas assegurar a cooperação transfronteiras e 
transnacional (por remissão do artigo 3.°, 4) com países terceiros ou territórios vizinhos e 
particularmente com os países com quem estas regiões têm relações privilegiadas em termos 
históricos e culturais.

Alteração 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

No que respeita à cooperação 
transnacional, a Comissão aprovará, por 
meio de atos de execução, a lista das zonas 
em transição para receber apoio, 
discriminadas por programa de cooperação 
e abrangendo as regiões de nível NUTS 2, 
de modo a assegurar a continuidade dessa 
cooperação em zonas mais extensas e 
coerentes, com base em anteriores 
programas. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 30.º, n.º 2.

No que respeita à cooperação 
transnacional, a Comissão aprovará, por 
meio de atos de execução, tendo em conta 
as estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas existentes e em 
preparação, a lista das zonas em transição 
para receber apoio, discriminadas por 
programa de cooperação e abrangendo as 
regiões de nível NUTS 2, de modo a 
assegurar a continuidade dessa cooperação 
em zonas mais extensas e coerentes, com 
base em anteriores programas. Os atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
30.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta a possível sobreposição entre as atuais e as futuras macrorregiões, bacias 
marítimas e zonas transnacionais de programas, a definição de zonas transnacionais deve ter 
em conta as estratégias macrorregionais existentes e em preparação para garantir uma 
coerência no ordenamento territorial.

Alteração 134
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

No que respeita à cooperação 
transnacional, a Comissão aprovará, por 
meio de atos de execução, a lista das zonas 
em transição para receber apoio, 
discriminadas por programa de cooperação 
e abrangendo as regiões de nível NUTS 2, 
de modo a assegurar a continuidade dessa 
cooperação em zonas mais extensas e 
coerentes, com base em anteriores 
programas. Os atos de execução são 

No que respeita à cooperação 
transnacional, a Comissão aprovará, por 
meio de atos de execução, a lista das zonas 
em transição para receber apoio, 
discriminadas por programa de cooperação 
e abrangendo as regiões de nível NUTS 2, 
de modo a assegurar a continuidade dessa 
cooperação em zonas mais extensas e 
coerentes, com base em anteriores 
programas. Para melhorar a eficácia da 
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adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 30.º, n.º 2.

programação, os territórios 
transnacionais identificados devem 
apoiar-se em elementos da geografia 
natural e humana e ter em consideração 
as grandes bacias marítimas, as bacias 
hidrográficas e as cadeias montanhosas 
na sua divisão. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 30.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

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

Texto da Comissão Alteração

No que respeita à cooperação 
transnacional, a Comissão aprovará, por 
meio de atos de execução, a lista das zonas 
em transição para receber apoio, 
discriminadas por programa de cooperação 
e abrangendo as regiões de nível NUTS 2, 
de modo a assegurar a continuidade dessa 
cooperação em zonas mais extensas e 
coerentes, com base em anteriores 
programas. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 30.º, n.º 2.

No que respeita à cooperação 
transnacional, a Comissão aprovará, por 
meio de atos de execução, a lista das zonas 
em transição para receber apoio, 
discriminadas por programa de cooperação 
e abrangendo as regiões de nível NUTS 2, 
de modo a assegurar a continuidade dessa 
cooperação em zonas mais extensas e 
coerentes, com base em anteriores 
programas. Para melhorar a eficácia da 
programação, os territórios 
transnacionais identificados devem 
apoiar-se em elementos da geografia 
natural e humana e ter em consideração 
as grandes bacias marítimas, as bacias 
hidrográficas e as cadeias montanhosas 
na sua divisão. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 30.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 136
Niccolò Rinaldi
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita à cooperação 
transnacional, a Comissão aprovará, por 
meio de atos de execução, a lista das zonas 
em transição para receber apoio, 
discriminadas por programa de cooperação 
e abrangendo as regiões de nível NUTS 2, 
de modo a assegurar a continuidade dessa 
cooperação em zonas mais extensas e 
coerentes, com base em anteriores 
programas. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 30.º, n.º 2.

No que respeita à cooperação 
transnacional, a Comissão aprovará, por 
meio de atos de execução, a lista das zonas 
em transição para receber apoio, 
discriminadas por programa de cooperação 
e abrangendo as regiões de nível NUTS 2, 
de modo a assegurar a continuidade dessa 
cooperação em zonas mais extensas e 
coerentes, com base em anteriores 
programas. Para melhorar a eficácia da 
programação, os territórios 
transnacionais identificados devem 
apoiar-se em elementos da geografia 
natural e humana e ter em consideração 
as grandes bacias marítimas, as bacias 
hidrográficas e as cadeias montanhosas 
na sua divisão. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 30.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As regiões ultraperiféricas poderão 
incluir num único programa de 
cooperação territorial a totalidade dos 
montantes do FEDER atribuídos, 
referidos nos números precedentes, 
incluindo a dotação adicional prevista no 
artigo 4.º, n.º  2.

Or. es
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Alteração 138
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As regiões ultraperiféricas poderão 
incluir num único programa de 
cooperação territorial a totalidade dos 
montantes do FEDER atribuídos, 
referidos nos números precedentes, 
incluindo a dotação adicional prevista no 
artigo 4.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

A inclusão da totalidade dos fundos do FEDER num único programa de cooperação 
territorial permitiria uma programação mais racional no caso das RUP, onde a diferença 
entre cooperação transfronteiras se dilui uma vez que os espaços de cooperação se 
sobrepõem, possibilitando além disso o aproveitamento de sinergias e uma gestão mais 
eficiente dos recursos, acrescida de uma melhor implementação, tendo em conta que não faz 
sentido que diferentes estruturas de gestão se sobreponham.

Alteração 139
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia elevam-
se a 3,48 % dos recursos globais de 
autorização orçamental disponibilizados 
pelos Fundos no período de 2014 a 2020 e 
estabelecidos no artigo 83.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […/2012 [RDC] 
(ou seja, um total de 11 700 000 004 
euros), que serão atribuídos do seguinte 

Suprimido
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modo:
a) 73,24 % (ou seja, um total de 
8 569 000 003 euros) para as regiões 
transfronteiras;
b) 20,78 % (ou seja, um total de 
2 431 000 001 euros) para a cooperação 
transnacional;
c) 5,98 % (ou seja, um total de 
700 000 000 euros) para a cooperação 
inter-regional;

Or. it

Alteração 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos para o objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia elevam-se 
a 3,48 % dos recursos globais de 
autorização orçamental disponibilizados 
pelos Fundos no período de 2014 a 2020 e 
estabelecidos no artigo 83.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […/2012 [RDC] (ou 
seja, um total de 11 700 000 004 euros) 
que serão atribuídos do seguinte modo:

1. Os recursos para o objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia elevam-se 
a 7 % dos recursos globais de autorização 
orçamental disponibilizados pelos Fundos 
no período de 2014 a 2020 e estabelecidos 
no artigo 83.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […/2012 [RDC] (ou seja, um total de 
xxx euros) que serão atribuídos do seguinte 
modo:

Or. de

Alteração 141
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos para o objetivo da 1. Os recursos para o objetivo da 
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Cooperação Territorial Europeia elevam-se 
a 3,48 % dos recursos globais de 
autorização orçamental disponibilizados 
pelos Fundos no período de 2014 a 2020 e 
estabelecidos no artigo 83.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […/2012 [RDC] (ou 
seja, um total de 11 700 000 004 euros) 
que serão atribuídos do seguinte modo:

Cooperação Territorial Europeia elevam-se 
a X % dos recursos globais de autorização 
orçamental disponibilizados pelos Fundos 
no período de 2014 a 2020 e estabelecidos 
no artigo 83.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […/2012 [RDC] (ou seja, um total de 
XX XXX XXX XXX euros) que serão 
atribuídos do seguinte modo:

Or. en

Alteração 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia elevam-se 
a 3,48 % dos recursos globais de 
autorização orçamental disponibilizados 
pelos Fundos no período de 2014 a 2020 e 
estabelecidos no artigo 83.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […/2012 [RDC] (ou 
seja, um total de 11 700 000 004 euros), 
que serão atribuídos do seguinte modo:

1. Os recursos para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia elevam-se 
a 3,48 % dos recursos globais de 
autorização orçamental disponibilizados 
pelos Fundos no período de 2014 a 2020 e 
estabelecidos no artigo 83.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […/2012 [RDC] (ou 
seja, um total de XXX euros), que serão 
atribuídos do seguinte modo:

Or. es

Alteração 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 73,24 % (ou seja, um total de 
8 569 000 003 euros) para as regiões 
transfronteiras;

a) 73,24 % (ou seja, um total de xxx euros) 
para as regiões transfronteiras;

Or. de
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Alteração 144
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 73,24 % (ou seja, um total de 
8 569 000 003 euros) para as regiões 
transfronteiras;

(a) 73,24 % (ou seja, um total de 
X XXX XXX XXX euros) para as regiões 
transfronteiras;

Or. en

Alteração 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 20,78 % (ou seja, um total de 
2 431 000 001 euros) para a cooperação 
transnacional;

b) 20,78 % (ou seja, um total de xxx euros) 
para a cooperação transnacional;

Or. de

Alteração 146
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 20,78 % (ou seja, um total de 
2 431 000 001 euros) para a cooperação 
transnacional;

(b) 20,78 % (ou seja, um total de 
X XXX XXX XXX euros) para a 
cooperação transnacional;

Or. en
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Alteração 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 5,98 % (ou seja, um total de 
700 000 000 euros) para a cooperação 
inter-regional;

c) 5,98 % (ou seja, um total de xxx euros) 
para a cooperação inter-regional;

Or. de

Alteração 148
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 5,98 % (ou seja, um total de 
700.000.000 euros) para a cooperação 
inter-regional;

(c) 5,98 % (ou seja, um total de 
XXX XXX XXX euros) para a cooperação 
inter-regional;

Or. en

Alteração 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas de cooperação que 
englobam as regiões ultraperiféricas 
receberão, no mínimo, 150 % do apoio do 
FEDER de que beneficiaram no período 
de 2007-2013. Além disso, 50 000 000 
euros da dotação da cooperação 

Suprimido
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inter-regional serão reservados e 
destinados à cooperação das regiões 
ultraperiféricas. Em termos de 
concentração temática, aplica-se o 
disposto no artigo 5.º, alínea b), a esta 
dotação adicional.

Or. en

Alteração 150
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas de cooperação que 
englobam as regiões com limitações 
naturais e geográficas permanentes 
(montanhas, ilhas e regiões com 
densidade populacional muito baixa) 
receberão, no mínimo, 100 % do apoio do 
FEDER de que beneficiaram no período  
2007-2013. Além disso, 30 000 000 euros 
da dotação da cooperação inter-regional 
serão reservados e destinados à 
cooperação das regiões com limitações 
naturais e geográficas permanentes 
(montanhas, ilhas e regiões com 
densidade populacional muito baixa) a 
fim de permitir o intercâmbio e a 
instauração de boas práticas entre elas na 
execução específica dos objetivos 
definidos pela estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Em termos de concentração 
temática, aplica-se o disposto no artigo 
5.º, alínea b), a esta dotação adicional.

Or. fr
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Alteração 151
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas de cooperação que 
englobam as regiões com limitações 
naturais e geográficas permanentes 
(montanhas, ilhas e regiões com 
densidade populacional muito baixa) 
receberão, no mínimo, 100 % do apoio do 
FEDER de que beneficiaram no período 
2007-2013. Além disso, 30 000 000 euros 
da dotação da cooperação inter-regional
serão reservados e destinados à 
cooperação das regiões com limitações 
naturais e geográficas permanentes 
(montanhas, ilhas e regiões com 
densidade populacional muito baixa) a 
fim de permitir o intercâmbio e a 
instauração de boas práticas entre elas na 
execução específica dos objetivos 
definidos pela estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Em termos de concentração 
temática, aplica-se o disposto no artigo 
5.º, alínea b), a esta dotação adicional.

Or. fr

Alteração 152
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas de cooperação que 
englobam as regiões ultraperiféricas 
receberão, no mínimo, 150 % do apoio do 
FEDER de que beneficiaram no período de 
2007-2013. Além disso, 50 000 000 euros 

2. Os programas de cooperação que 
englobam as regiões ultraperiféricas 
receberão, no mínimo, 150 % do apoio do 
FEDER para a cooperação territorial de 
que beneficiaram no período de 2007-
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da dotação para a cooperação inter-regional 
serão reservados e destinados à cooperação 
das regiões ultraperiféricas. Em termos de 
concentração temática, aplica-se o disposto 
no artigo 5.º, alínea b), a esta dotação 
adicional.

2013. Além disso, 50 000 000 euros da 
dotação para a cooperação inter-regional 
serão reservados e destinados à cooperação 
das regiões ultraperiféricas. Em termos de 
concentração temática, aplica-se o disposto 
no artigo 5.º, alínea b), a esta dotação 
adicional.

Or. fr

Alteração 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição anual por 
Estado-Membro.

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição por programa 
de cooperação.

Or. fr

Justificação

A cooperação territorial sofre por vezes de considerações nacionais do tipo «retorno 
financeiro». Os Estados-Membros e os atores partilham entre si a dotação para projetos 
sobre o seu território, sem uma real cooperação e um valor acrescentado europeu. Por 
conseguinte, as dotações devem ser afetadas por programa de Cooperação Territorial, de 
forma a dar resposta de maneira integrada às necessidades do correspondente espaço de 
cooperação.

Alteração 154
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A população nas zonas referidas no artigo A população nas zonas referidas no artigo 
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3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição anual por 
Estado-Membro.

3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição por programa 
de cooperação.

Or. fr

Alteração 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição anual por 
Estado-Membro.

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição por programa 
de cooperação.

Or. fr

Alteração 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição anual por 
Estado-Membro.

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição anual por 
programa de cooperação.

Or. fr

Alteração 157
Niccolò Rinaldi
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º,
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição anual por 
Estado-Membro.

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição por programa 
de cooperação.

Or. fr

Alteração 158
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição anual por 
Estado-Membro.

A população nas zonas referidas no artigo 
3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição anual por 
Estado-Membro. Uma dotação adicional 
será atribuída aos pequenos 
Estados-Membros insulares que não 
disponham de ligações fixas e 
permanentes ao território continental 
europeu e cuja população não exceda os 2 
milhões de habitantes.

Or. en

Justificação

Na sua formulação atual e em virtude da sua população reduzida, o disposto no presente 
artigo irá restringir profundamente os financiamentos ao dispor dos pequenos 
Estados-Membros insulares para fins de cooperação transfronteiras e transnacional.

Alteração 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ao abrigo do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia, cada 
Estado-Membro pode transferir até 15 % 
da dotação financeira das vertentes da 
cooperação transfronteiras ou 
transnacional para a outra.

Or. en

Alteração 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em 2015 e 2016, a contribuição anual do 
FEDER para os programas no âmbito do 
IVE e IPA relativamente à qual não tenha 
sido apresentado nenhum programa à 
Comissão até 30 de junho, no âmbito dos 
programas transfronteiras e relativos às 
bacias marítimas abrangidos pelo IVE e 
pelo IPA, será atribuída aos programas 
internos de cooperação transfronteiras 
contemplados no n.º 1, alínea a), em que 
participe o Estado-Membro em causa.

Em 2015 e 2016, a contribuição anual do 
FEDER para os programas no âmbito do 
IVE e IPA relativamente à qual não tenha 
sido apresentado nenhum programa à 
Comissão até 30 de junho, no âmbito dos 
programas transfronteiras e relativos às 
bacias marítimas abrangidos pelo IVE e 
pelo IPA, será atribuída aos programas de 
cooperação transfronteiras contemplados 
no n.º 1, alínea a), em que participe o 
Estado-Membro em causa.

Or. es

Alteração 161
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Em 2015 e 2016, a contribuição anual do 
FEDER para os programas no âmbito do 
IVE e IPA relativamente à qual não tenha 
sido apresentado nenhum programa à 
Comissão até 30 de junho, no âmbito dos 
programas transfronteiras e relativos às 
bacias marítimas abrangidos pelo IVE e 
pelo IPA, será atribuída aos programas 
internos de cooperação transfronteiras 
contemplados no n.º 1, alínea a), em que 
participe o Estado-Membro em causa.

Em 2015 e 2016, a contribuição anual do 
FEDER para os programas no âmbito do 
IVE e IPA relativamente à qual não tenha 
sido apresentado nenhum programa à 
Comissão até 30 de junho, no âmbito dos 
programas transfronteiras e relativos às 
bacias marítimas abrangidos pelo IVE e 
pelo IPA, será atribuída aos programas de 
cooperação transfronteiras contemplados 
no n.º 1, alínea a), em que participe o 
Estado-Membro em causa.

Or. es

Justificação

Com a nova proposta da Comissão, e ao contrário daquilo que sucede atualmente, caso o 
prazo limite estabelecido para a apresentação dos programas não seja cumprido, os recursos 
do FEDER não utilizados apenas poderão ser atribuídos aos programas internos de 
cooperação transfronteiras. Esta possibilidade revela-se incongruente com a estratégia 
europeia para as RUP, que estabelece como um dos seus objetivos prioritários a inserção 
regional destas regiões nos seus ambientes geográficos.

Alteração 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em 2015 e 2016, a contribuição anual do 
FEDER para os programas no âmbito do 
IVE e IPA relativamente à qual não tenha 
sido apresentado nenhum programa à 
Comissão até 30 de junho, no âmbito dos 
programas transfronteiras e relativos às 
bacias marítimas abrangidos pelo IVE e 
pelo IPA, será atribuída aos programas 
internos de cooperação transfronteiras 
contemplados no n.º 1, alínea a), em que 
participe o Estado-Membro em causa.

Em 2015 e 2016, a contribuição anual do 
FEDER para os programas no âmbito do 
IVE e IPA relativamente à qual não tenha 
sido apresentado nenhum programa à 
Comissão até 30 de junho, no âmbito dos 
programas transfronteiras e relativos às 
bacias marítimas abrangidos pelo IVE e 
pelo IPA, será atribuída aos programas de 
cooperação transfronteiras contemplados 
no n.º 1, alínea a), em que participe o 
Estado-Membro em causa.
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Or. es

Justificação

Ao contrário daquilo que sucede atualmente, caso o prazo limite estabelecido para a 
apresentação dos programas abrangidos pelo IEV e pelo IPA não seja cumprido, os recursos 
do FEDER não utilizados apenas poderão ser atribuídos aos programas de cooperação 
transfronteiras interior que contem com a participação do Estado-Membro em questão. Esta 
situação revela-se incongruente com a estratégia europeia para as RUP, que estabelece como 
objetivo prioritário a inserção regional destas regiões nos seus ambientes geográficos.

Alteração 163
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos temáticos previstos no artigo 
9.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC] serão concentrados do seguinte 
modo:

Os objetivos temáticos previstos no artigo
9.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC] são válidos também para a 
Cooperação Territorial Europeia, 
aplicando-se o seguinte:

Or. de

Alteração 164
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

a) podem ser selecionados todos os
objetivos temáticos para cada programa de 
cooperação transfronteiras;

Or. de

Alteração 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

a) podem ser selecionados todos os
objetivos temáticos, no máximo, para cada 
programa de cooperação transfronteiras;

Or. es

Alteração 166
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

a) devem ser selecionados 6 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

Or. fr

Justificação

O objetivo da cooperação transfronteiras é ajudar a atenuar os inconvenientes da posição 
periférica das regiões fronteiriças e a resolver os problemas daí resultantes. É essencial 
manter, tanto quanto possível, um amplo leque de atividades que beneficiam de apoio e 
correspondente ao vasto espetro de domínios de cooperação transfronteiras. A flexibilidade 
permite que as regiões selecionem as melhores soluções para enfrentarem os desafios com 
que se deparam. 

Alteração 167
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

a) devem ser selecionados 4 objetivos a) devem ser selecionados 6 objetivos 
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temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

Or. fr

Justificação

Para os territórios transfronteiriços – que têm tendência para fomentar o intercâmbio de 
proximidade num largo número de domínios – a concentração temática e a definição de 
prioridades de investimento deveria ser menor do que para os programas transnacionais.

Alteração 168
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

a) devem ser selecionados 6 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

Or. fr

Alteração 169
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

a) devem ser selecionados 6 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

Or. de

Justificação

Precisamente na cooperação transfronteiras é necessário garantir aos diversos parceiros 
maior flexibilidade no que diz respeito à seleção dos objetivos temáticos, dada a pluralidade 
dos interesses e das circunstâncias locais.
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Alteração 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

a) devem ser selecionados 6 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

Or. es

Alteração 171
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

a) devem ser selecionados seis objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiriça;

Or. pt

Justificação

O aumento da flexibilidade no que respeita à seleção de prioridades contribuirá para 
reforçar a possibilidade de as regiões escolherem a melhor combinação de prioridades 
adequada aos desafios.

Alteração 172
Niccolò Rinaldi

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

Texto da Comissão Alteração

a) devem ser selecionados 4 objetivos a) devem ser selecionados 6 objetivos 
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temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

Or. fr

Alteração 173
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

(a) pelo menos, 80 % da dotação total do 
FEDER a nível dos programas 
operacionais devem ser atribuídos a 5
objetivos temáticos, no máximo, que 
devem ser selecionados para cada 
programa de cooperação transfronteiras;

Or. en

Alteração 174
László Surján

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

(a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, com uma estratégia 
global de desenvolvimento territorial, para 
cada programa de cooperação 
transfronteiras;

Or. en

Alteração 175
Hermann Winkler



PE490.976v01-00 84/175 AM\903764PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

b) podem ser selecionados todos os
objetivos temáticos para cada programa de 
cooperação transnacional;

Or. de

Alteração 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

b) podem ser selecionados todos os
objetivos temáticos para cada programa de 
cooperação transnacional;

Or. es

Justificação

Considera-se que a concentração temática prevista no artigo 5.º, relativa aos programas de 
cooperação transfronteiras e transnacional, limitará as possibilidades de cooperação entre 
territórios, que em determinados casos pode significar uma fronteira acrescentada às 
fronteiras territoriais e físicas.

Alteração 177
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

b) devem ser selecionados 6 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;
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Or. fr

Justificação

É essencial manter, tanto quanto possível, um amplo leque de atividades que beneficiam de 
apoio e correspondente ao vasto espetro de domínios de cooperação transfronteiras. O 
aumento da flexibilidade reforçará a possibilidade de as regiões selecionarem as melhores 
soluções para enfrentarem os desafios com que se deparam. 

Alteração 178
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

b) devem ser selecionados seis objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

Or. pt

Justificação

O aumento da flexibilidade no que respeita à seleção de prioridades contribuirá para 
reforçar a possibilidade de as regiões escolherem a melhor combinação de prioridades 
adequada aos desafios.

Alteração 179
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

(b) pelo menos, 80 % da dotação total do 
FEDER a nível dos programas 
operacionais devem ser atribuídos a 6
objetivos temáticos, no máximo, que 
devem ser selecionados para cada 
programa de cooperação transnacional;

Or. en
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Alteração 180
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional, limite esse 
que pode ser elevado para 5 se o 
programa tiver selecionado a prioridade 
referente ao desenvolvimento e execução 
das estratégias macrorregionais e para as 
bacias e/ou cadeias montanhosas;

Or. fr

Alteração 181
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional, limite esse 
que pode ser elevado para 5 se o 
programa tiver selecionado a prioridade 
referente ao desenvolvimento e execução 
das estratégias macrorregionais e para as 
bacias e/ou cadeias montanhosas;

Or. fr

Alteração 182
Niccolò Rinaldi
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional, limite esse 
que pode ser elevado para 5 se o 
programa tiver selecionado a prioridade 
referente ao desenvolvimento e execução 
das estratégias macrorregionais e para as 
bacias e/ou cadeias montanhosas;

Or. fr

Alteração 183
László Surján

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

(b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, com uma estratégia 
global de desenvolvimento territorial, para 
cada programa de cooperação 
transnacional;

Or. en

Alteração 184
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) todos os objetivos temáticos podem ser 
selecionados para os programas de 
cooperação inter-regional, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 3, alínea 

(c) 2 objetivos, no máximo, podem ser 
selecionados para os programas de 
cooperação inter-regional, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 3, alínea 
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a). a).

Or. en

Alteração 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além do artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [Regulamento do 
FEDER], o FEDER apoiará a partilha de 
recursos humanos, instalações e 
infraestruturas de investimento através 
das fronteiras no âmbito das diferentes 
prioridades, bem como as prioridades de 
investimento nos objetivos temáticos 
seguintes:

Para além do artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [Regulamento do 
FEDER], o FEDER apoiará o investimento 
em equipamentos, instalações e 
infraestruturas e a partilha de recursos 
humanos através das fronteiras no âmbito 
das diferentes prioridades, bem como as 
prioridades de investimento nos objetivos 
temáticos seguintes:

Or. fr

Justificação

Por uma questão de clareza, convém sublinhar explicitamente que o FEDER pode apoiar o 
investimento nas infraestruturas através das fronteiras e não apenas o investimento na 
«partilha» de infraestruturas através das fronteiras. 

Alteração 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além do artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [Regulamento do 
FEDER], o FEDER apoiará a partilha de 
recursos humanos, instalações e 
infraestruturas de investimento através das 
fronteiras no âmbito das diferentes 

Para além do artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [Regulamento do 
FEDER], os programas ao abrigo do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia poderão igualmente apoiar a 
partilha de recursos humanos, instalações e 
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prioridades, bem como as prioridades de 
investimento nos objetivos temáticos 
seguintes:

infraestruturas de investimento através das 
fronteiras no âmbito das diferentes 
prioridades, bem como as prioridades de 
investimento nos objetivos temáticos 
seguintes:

Or. en

Justificação

Dada a lista de objetivos, sentimos que é importante deixar claro que estes constituem apenas 
possibilidades de despesa ao abrigo do objetivo da CTE e que são apenas aplicáveis ao 
objetivo da CTE e não nos termos do FEDER.

Alteração 187
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além do artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [Regulamento do 
FEDER], o FEDER apoiará a partilha de 
recursos humanos, instalações e 
infraestruturas de investimento através das 
fronteiras no âmbito das diferentes 
prioridades, bem como as prioridades de 
investimento nos objetivos temáticos
seguintes:

Para além do artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [Regulamento do 
FEDER], os programas ao abrigo do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia poderão igualmente apoiar a 
partilha de recursos humanos, instalações e 
infraestruturas de investimento através das 
fronteiras no âmbito das diferentes 
prioridades, bem como as prioridades de 
investimento nos objetivos temáticos 
seguintes:

Or. en

Alteração 188
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Para além do artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [Regulamento do 
FEDER], o FEDER apoiará a partilha de 
recursos humanos, instalações e 
infraestruturas de investimento através das 
fronteiras no âmbito das diferentes 
prioridades, bem como as prioridades de 
investimento nos objetivos temáticos 
seguintes:

Para além do artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [Regulamento FEDER], 
o FEDER apoiará a partilha de recursos 
humanos, instalações e infraestruturas de 
investimento através das fronteiras no 
âmbito das diferentes prioridades de 
investimento - como também nas áreas da 
cultura e do turismo -, bem como as 
prioridades de investimento nos objetivos 
temáticos seguintes:

Or. de

Alteração 189
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) integração dos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego e apoio 
à mobilidade da mão de obra);

(i) integração dos mercados de trabalho 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego);

Or. fr

Alteração 190
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) integração dos mercados de trabalho (i) integração dos mercados de trabalho 
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transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego e da
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego e apoio 
à mobilidade da mão-de-obra);

transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras dos trabalhadores em 
condições justas, a informação e o 
aconselhamento a empregadores, 
trabalhadores e candidatos a emprego 
móveis, a monitorização transfronteiras 
do mercado de trabalho e do 
desenvolvimento do trabalho qualificado 
no sentido de suprir carências dos 
mercados de trabalho regionais e locais, 
iniciativas locais e conjuntas no domínio 
do emprego; iniciativas conjuntas com 
vista a lutar contra o desemprego jovem, 
designadamente ações de formação e 
educação, e assistir a transição do ensino 
para a formação profissional e o emprego
(no âmbito do objetivo temático da 
promoção do emprego e apoio à 
mobilidade da mão-de-obra);

Or. en

Alteração 191
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) integração dos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego e apoio 
à mobilidade da mão-de-obra);

i) integração nos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, serviços de 
aconselhamento adequados para 
trabalhadores pendulares em causa, 
iniciativas locais e conjuntas no domínio 
do emprego e da formação conjunta (no 
âmbito do objetivo temático da promoção 
do emprego e apoio à mobilidade da mão-
de-obra);

Or. de

Justificação

A ausência de aconselhamento relevante sobre as condições nos países vizinhos que não faz 
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parte das tarefas regulares de outros centros de aconselhamento, como, por exemplo, centros 
de emprego, impede a mobilidade transfronteiras. É necessário adaptar correspondentemente 
a lista de indicadores em anexo.

Alteração 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) integração dos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego e apoio 
à mobilidade da mão-de-obra);

i) integração dos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a infraestrutura 
de transportes necessária e a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego e apoio 
à mobilidade da mão-de-obra);

Or. de

Alteração 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) integração nos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego e apoio 
à mobilidade da mão-de-obra);

i) integração nos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta, fomento do 
desenvolvimento do turismo e da cultura 
através da criação de ofertas turísticas e 
culturais transfronteiras conjuntas (no 
âmbito do objetivo temático da promoção 
do emprego e apoio à mobilidade da mão-
de-obra);
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Or. es

Alteração 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) integração dos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego e apoio 
à mobilidade da mão-de-obra);

(i) integração dos mercados de trabalho 
transfronteiras, tendo em conta as 
especificidades dos mercados locais e 
regionais, incluindo a mobilidade 
transfronteiras e a acessibilidade das 
pessoas com deficiência, iniciativas locais 
e conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego e apoio 
à mobilidade da mão-de-obra);

Or. en

Justificação

Os programas da UE devem implementar ações projetadas para reduzir a pobreza e as 
desigualdades.

Alteração 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) investimentos em infraestruturas a 
nível local e equipamentos comuns, assim 
como em infraestruturas imateriais no 
âmbito de projetos multinacionais de 
investigação, promovendo redes 
energéticas como as redes inteligentes 
para fazer o melhor uso possível dos 
recursos energéticos e, deste modo, 
promovendo de forma considerável o 
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desenvolvimento económico e funcional 
da área abrangida pelo programa (no 
âmbito do objetivo temático do incentivo à 
investigação, ao desenvolvimento 
tecnológico e à inovação);

Or. fr

Alteração 196
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) promoção da gestão do património 
cultural e do turismo (no âmbito do 
objetivo temático de desenvolvimento de 
uma economia mais ecológica e eficiente 
em termos de recursos e mais 
competitiva);

Or. en

Alteração 197
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) incentivo à introdução de um acesso 
melhorado a serviços de elevada 
qualidade comuns e transfronteiras de 
interesse económico geral, que sejam 
acessíveis a todos, garantindo uma 
cooperação entre prestadores de serviço 
(no âmbito do objetivo temático da 
inclusão social e do combate à pobreza);

Or. en
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Alteração 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-B) promoção das vias marítimas 
(autoestradas marítimas e cabotagem 
marítima);

Or. fr

Alteração 199
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-B) promoção da mobilidade 
transfronteiras através de um acesso 
melhorado aos transportes públicos e da 
requalificação das ligações de transporte 
públicos nas fronteiras externas, 
investindo em ligações transfronteiras, 
harmonizando os horários e as tarifas, 
bem como novas ligações de transporte 
(no âmbito do objetivo temático do 
desenvolvimento de transportes 
sustentáveis e da supressão de fatores de 
estrangulamento nas principais 
infraestruturas de transporte;)

Or. en

Alteração 200
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-C) promoção das culturas regionais 
transfronteiriças;

Or. fr

Alteração 201
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades 
além-fronteiras, e da inclusão social 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social e do combate à 
pobreza);

(ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades, 
da inclusão social, fomento dos 
intercâmbios culturais, promoção da 
cultura e da luta pelos direitos das 
minorias e da inclusão das minorias
além-fronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social e do combate à 
pobreza);

Or. fr

Alteração 202
László Surján

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades 
além-fronteiras, e da inclusão social 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social e do combate à 
pobreza);

(ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades 
além-fronteiras, e da coexistência pacífica 
de comunidades nas zonas fronteiriças, 
bem como da inclusão social 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
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temático da inclusão social e do combate à 
pobreza);

Or. en

Alteração 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades e 
da inclusão social transfronteiras (no 
âmbito do objetivo temático da inclusão 
social e do combate à pobreza);

ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades e 
da inclusão social transfronteiras; fomento 
da cooperação entre os serviços de saúde 
de urgência, para um aproveitamento 
eficaz dos recursos nas regiões 
transfronteiras; (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social e do combate à 
pobreza);

Or. es

Alteração 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades 
além-fronteiras, e da inclusão social 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social e do combate à 
pobreza);

(ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades 
além-fronteiras, e da inclusão social 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social, em especial 
dos grupos de pessoas vulneráveis, e do 
combate à pobreza);

Or. en
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Justificação

Os programas da UE devem implementar ações projetadas para reduzir a pobreza nas zonas 
rurais, a pobreza dos grupos de pessoas vulneráveis e as desigualdades entre as zonas 
urbanas e rurais.

Alteração 205
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades 
além-fronteiras, e da inclusão social 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social e do combate à 
pobreza);

(ii) promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades 
além-fronteiras, de condições de emprego 
dignas, e da luta contra as discriminações 
além-fronteiras, bem como da inclusão 
social transfronteiras (no âmbito do 
objetivo temático da inclusão social e do 
combate à pobreza);

Or. en

Alteração 206
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) desenvolvimento e execução de 
regimes conjuntos de educação e formação 
(no âmbito do objetivo temático do 
investimento em competências, educação e 
aprendizagem ao longo da vida);

iii) desenvolvimento e execução de 
regimes conjuntos de educação e formação 
(no âmbito do objetivo temático do 
investimento em competências, educação e 
aprendizagem ao longo da vida), assim 
como na área da cultura e do turismo;

Or. de
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Justificação

A cultura e o turismo continuam a constituir, na prática, temas centrais precisamente para o 
trabalho nas regiões fronteiriças. A lista de indicadores em anexo deveria ser adaptada em 
conformidade.

Alteração 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) Desenvolvimento e execução de 
regimes conjuntos de educação e formação 
(no âmbito do objetivo temático do 
investimento em competências, educação e 
aprendizagem ao longo da vida);

(iii) Desenvolvimento e execução de 
regimes conjuntos de educação, 
aprendizagem e formação (no âmbito do 
objetivo temático do investimento em 
competências, educação e aprendizagem ao 
longo da vida);

Or. fr

Alteração 208
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) desenvolvimento e execução de 
regimes conjuntos de educação e formação 
(no âmbito do objetivo temático do 
investimento em competências, educação e 
aprendizagem ao longo da vida);

(iii) desenvolvimento e execução de 
regimes conjuntos de educação e formação, 
bem como de iniciativas conjuntas que 
assegurem um ambiente escolar inclusivo 
e reduzam o abandono escolar precoce
(no âmbito do objetivo temático do 
investimento em competências, educação e 
aprendizagem ao longo da vida);

Or. en
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Alteração 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e da cooperação entre os 
cidadãos e as instituições (no âmbito do 
objetivo temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

(iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e de meios de cooperação 
diversos entre os cidadãos e as instituições, 
principalmente as infraestruturas 
necessárias (no âmbito do objetivo 
temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

Or. en

Alteração 210
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e da cooperação entre os 
cidadãos e as instituições (no âmbito do 
objetivo temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

(iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e de diferentes formas de 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, incluindo as infraestruturas 
necessárias (no âmbito do objetivo 
temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

Or. fr

Alteração 211
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)
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Texto da Comissão Alteração

(iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e da cooperação entre os 
cidadãos e as instituições (no âmbito do 
objetivo temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

(iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e de diferentes formas de 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, incluindo as infraestruturas 
necessárias (no âmbito do objetivo 
temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

Or. fr

Alteração 212
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e da cooperação entre os 
cidadãos e as instituições (no âmbito do 
objetivo temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

(iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e da cooperação entre os 
cidadãos e as instituições, bem como do 
papel das autoridades regionais e locais 
no aumento do diálogo social e com a 
sociedade civil, garantindo um melhor 
acesso à informação e a participação na 
conceção de políticas (no âmbito do 
objetivo temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

Or. en

Alteração 213
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv)
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Texto da Comissão Alteração

iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e da cooperação entre os 
cidadãos e as instituições (no âmbito do 
objetivo temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

iv) promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e da cooperação entre os 
cidadãos e as instituições, incluindo a 
infraestrutura necessária (no âmbito do 
objetivo temático do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública);

Or. de

Alteração 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) investimento em infraestruturas 
para promover o desenvolvimento 
económico e funcional das regiões 
transfronteiriças;

Or. en

Alteração 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) cooperação entre empresas, 
nomeadamente entre PME, a fim de 
acompanhar e apoiar o desenvolvimento 
sustentável destas empresas através de 
ações de cooperação económica, 
comercial ou tecnológica, de mobilidade 
ou de intercâmbio, criação de centros de 
empresas e articulação em rede de 



AM\903764PT.doc 103/175 PE490.976v01-00

PT

clusters (no âmbito do objetivo temático 
do reforço da competitividade das PME);

Or. fr

Alteração 216
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) investimentos em redes de 
eletricidade transfronteiras, para um 
abastecimento de energia eficiente, 
incluindo em regiões fronteiriças;

Or. de

Alteração 217
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) investimentos destinados à criação 
de ligações de transporte transfronteiras e 
à melhoria da qualidade dessas ligações, à 
conexão das regiões transfronteiras às 
referidas ligações, ao desenvolvimento de 
conexões transfronteiras e à criação de 
sistemas transfronteiras de transportes 
públicos (a título do objetivo temático da 
promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede);

Or. fr



PE490.976v01-00 104/175 AM\903764PT.doc

PT

Alteração 218
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) investimentos nas infraestruturas 
de saúde e sociais, bem como nos sistemas 
de cooperação dos serviços de emergência 
que contribuem para uma utilização 
eficaz dos recursos nas regiões 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social e do combate 
à pobreza).

Or. fr

Alteração 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv–A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

iv–A) promoção e melhoria da qualidade 
do transporte e das ligações entre as 
regiões transfronteiriças; implantação de 
sistemas de transporte público 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
temático de fomentar o transporte 
sustentável e eliminar obstáculos nas 
infraestruturas chave das redes de 
transportes);

Or. es

Alteração 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(iv-A) reforço da cooperação local e 
regional e das parcerias público-privadas 
com o objetivo de desenvolver o turismo 
por forma a potenciar a cultura e 
tradições locais das comunidades de 
ambos os lados das fronteiras.

Or. en

Justificação

O turismo é um setor fulcral na economia europeia, sendo importante promover a 
cooperação transfronteiras a fim de desenvolvê-la ainda mais.

Alteração 221
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) realização e promoção de iniciativas 
no setor do turismo com vista ao 
desenvolvimento das áreas em questão;

Or. it

Alteração 222
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – ponto iv-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) promoção de investimentos 
destinados à criação, desenvolvimento e 
melhoria de ligações de transporte 
transfronteiriços e transnacionais.
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Or. pt

Alteração 223
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) redução das disparidades relativas 
à inovação entre as regiões da União, 
através da interligação de centros de 
excelência em fase de implantação nas 
regiões menos desenvolvidas às suas 
contrapartes de primeiro plano na União, 
abrindo assim caminho à excelência;

Or. en

Alteração 224
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) investimentos destinados à criação 
de ligações de transporte transfronteiras e 
à melhoria da qualidade dessas ligações, à 
conexão das regiões transfronteiras às 
referidas ligações, ao desenvolvimento de 
conexões transfronteiras e à criação de 
sistemas transfronteiras de transportes 
públicos (a título do objetivo temático da 
promoção de transportes sustentáveis e 
eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede);

Or. fr
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Alteração 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-B) em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e 
os condados limítrofes da Irlanda em 
apoio à paz e à reconciliação, ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
comunidades e contribuir para o aumento 
da estabilidade social e económica nas 
regiões em causa.

Or. en

Alteração 226
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-B) investimentos para a criação de 
ligações de transportes transfronteiras, 
assim como para a construção de sistemas 
transfronteiras para os transportes 
públicos;

Or. de

Alteração 227
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-B) apoio ao desenvolvimento do 
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turismo e da cultura das viagens como 
uma importante fonte de emprego nas 
regiões transfronteiras graças a 
investimentos nas infraestruturas públicas 
e à criação de ofertas turísticas e culturais 
transfronteiras conjuntas (no âmbito do 
objetivo temático da promoção do 
emprego e apoio à mobilidade da mão de 
obra);

Or. fr

Alteração 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-B) elaboração e execução de 
estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas (no âmbito do conjunto 
dos objetivos temáticos).

Or. fr

Justificação

A cooperação transfronteiras pode igualmente participar, nas regiões em causa, na 
elaboração e execução de estratégias macrorregionais e para as bacias marítimas.

Alteração 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv–B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

iv-B) desenvolvimento de sistemas para a 
troca de informações transfronteiras (no 
âmbito do objetivo temático de melhorar a 
utilização e a qualidade das tecnologias 
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da informação e as comunicações e o 
acesso às mesmas).

Or. es

Alteração 230
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(iv-B) inclusão das infraestruturas 
necessárias.

Or. pt

Alteração 231
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-B) apoio ao desenvolvimento do 
turismo e da cultura das viagens como 
uma importante fonte de emprego nas 
regiões transfronteiras graças a 
investimentos nas infraestruturas públicas 
e à criação de ofertas turísticas e culturais 
transfronteiras conjuntas (no âmbito do 
objetivo temático da promoção do 
emprego e apoio à mobilidade da mão de 
obra);

Or. fr

Alteração 232
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-C) investimentos nos sistemas para a 
cooperação dos serviços de emergência;

Or. de

Alteração 233
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-C) investimentos nas infraestruturas 
de saúde e sociais, bem como nos sistemas 
de cooperação dos serviços de emergência 
que contribuem para uma utilização 
eficaz dos recursos nas regiões 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social e do combate 
à pobreza);

Or. fr

Alteração 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-C) investimentos nas infraestruturas 
de saúde e sociais, bem como nos sistemas 
de cooperação dos serviços de emergência 
(no âmbito do objetivo temático da 
inclusão social e do combate à pobreza);

Or. fr
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Alteração 235
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-C) investimentos nas infraestruturas 
de saúde e sociais, bem como nos sistemas 
de cooperação dos serviços de emergência 
que contribuem para uma utilização 
eficaz dos recursos nas regiões 
transfronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da inclusão social e do combate 
à pobreza);

Or. fr

Alteração 236
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-D) investimentos na criação de sistemas 
para o intercâmbio de informações 
transfronteiras na área das tecnologias de 
informação e comunicação;

Or. de

Alteração 237
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-D) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(iv-D) investimentos na criação de 
sistemas de intercâmbio de informações 
além-fronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da melhoria do acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização 
e qualidade);

Or. fr

Alteração 238
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-D) investimentos na criação de 
sistemas de intercâmbio de informações 
além-fronteiras (no âmbito do objetivo 
temático da melhoria do acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização 
e qualidade);

Or. fr

Alteração 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macroregionais e para as bacias 
marítimas (no âmbito do objetivo temático 
do aumento da capacidade institucional e 

Suprimido
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de uma administração pública eficiente).

Or. en

Alteração 240
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cooperação transnacional:
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias 
marítimas (no âmbito do objetivo temático 
do aumento da capacidade institucional e 
de uma administração pública eficiente).

b) cooperação transnacional:

Or. it

Alteração 241
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do objetivo temático do 
aumento da capacidade institucional e de 
uma administração pública eficiente).

b) cooperação transnacional e 
transfronteiras: desenvolvimento e 
execução de estratégias macrorregionais e 
para as bacias marítimas ou as cadeias 
montanhosas.

Or. fr

Justificação

A articulação com as estratégias macrorregionais não deveria interessar apenas à vertente 
transnacional, mas igualmente à vertente transfronteiriça. De facto, o desenvolvimento de 
estratégias macrorregionais poderia permitir, no mínimo, uma maior complementaridade
entre um programa transnacional e vários programas transfronteiriços. 
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Alteração 242
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do objetivo temático do 
aumento da capacidade institucional e de 
uma administração pública eficiente).

b) cooperação transfronteiras e 
transnacional: desenvolvimento e execução 
de estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas ou as cadeias 
montanhosas.

Or. fr

Alteração 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do objetivo temático do 
aumento da capacidade institucional e de 
uma administração pública eficiente).

b) cooperação transfronteiras e 
transnacional: desenvolvimento e execução 
de estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas ou as cadeias 
montanhosas.

Or. fr

Alteração 244
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)



AM\903764PT.doc 115/175 PE490.976v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do objetivo temático do 
aumento da capacidade institucional e de 
uma administração pública eficiente).

b) cooperação transfronteiras e 
transnacional: desenvolvimento e execução 
de estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas ou as cadeias 
montanhosas.

Or. fr

Alteração 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do objetivo temático do 
aumento da capacidade institucional e de 
uma administração pública eficiente).

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do conjunto dos objetivos 
temáticos).

Or. fr

Alteração 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias
marítimas (no âmbito do objetivo temático 
do aumento da capacidade institucional e 
de uma administração pública eficiente).

b) cooperação transnacional: 
desenvolvendo e implementando: 
estratégias macrorregionais, estratégias 
regionais transfronteiras, tais como 
eurorregiões, quando não se encontrarem 
abrangidas pelos programas 
transfronteiras e estratégias marítimas (no 
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âmbito do objetivo temático de melhorar a 
capacidade institucional e de uma 
administração pública eficiente).

Or. es

Alteração 247
László Surján

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macroregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do objetivo temático do 
aumento da capacidade institucional e de 
uma administração pública eficiente).

(b) cooperação transnacional:

(i) desenvolvimento e execução de 
programas transnacionais, incluindo:
estratégias macrorregionais e para as bacias 
marítimas (no âmbito do objetivo temático 
do aumento da capacidade institucional e 
de uma administração pública eficiente).

(ii) desenvolvimento e execução de 
programas que abordem desafios 
transnacionais de interesse europeu, 
como: a demografia, a redução da 
pobreza ou a inserção social da população 
Roma.

Or. en

Alteração 248
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias
macrorregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do objetivo temático do
aumento da capacidade institucional e de 
uma administração pública eficiente). 

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias
macrorregionais e para as bacias marítimas 
e de medidas destinadas à coesão 
territorial de zonas transnacionais (no 
âmbito do objetivo temático do aumento da 
capacidade institucional das estruturas 
transnacionais de cooperação e de uma 
administração pública eficiente).

Or. pl

Alteração 249
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do objetivo temático do 
aumento da capacidade institucional e de 
uma administração pública eficiente).

b) cooperação transnacional: 
desenvolvimento e execução de estratégias 
macrorregionais e para as bacias marítimas 
(no âmbito do objetivo temático do 
aumento da capacidade institucional, de 
uma administração pública eficiente e de 
ações específicas no setor do turismo).

Or. it

Alteração 250
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) desenvolvimento e execução de 
estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas (no âmbito do objetivo 
temático do aumento da capacidade 
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institucional e de uma administração 
pública eficiente);

Or. it

Alteração 251
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) desenvolvimento da capacidade das 
administrações regionais e locais para 
fazer face às implicações das alterações 
demográficas e da mobilidade da 
população ativa nos diversos contextos 
socioeconómicos (no âmbito do objetivo 
temático do aumento da capacidade 
institucional e de uma administração 
pública eficiente);

Or. it

Justificação

A importância para as administrações públicas territoriais na gestão das problemáticas 
ligadas às alterações demográficas nos países com estruturas demográficas diversificadas 
relaciona-se estreitamente com a superação dos obstáculos competitivos das regiões 
europeias.

Alteração 252
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) promoção das políticas de mobilidade 
urbana sustentável através da 
implementação de medidas inovadoras, 
verificáveis e transferíveis (no âmbito do 
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objetivo temático «promover transportes 
sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de 
infraestruturas»);

Or. it

Justificação

A cooperação presta-se a capitalizar igualmente as experiências adquiridas através de outros 
instrumentos, que as reforçam numa dimensão de rede. As políticas de mobilidade urbana 
representam uma temática central da cooperação territorial na sua dimensão transnacional.

Alteração 253
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv) promoção e desenvolvimento da 
utilização extensiva das TIC nas 
comunidades rurais, costeiras e 
periféricas (no âmbito do objetivo 
temático destinado a melhorar o acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização 
e qualidade).

Or. it

Justificação

Com uma maior utilização das TIC, é possível conferir um importante impulso às zonas 
rurais e determinadas áreas em risco de marginalização, obtido não só através de uma 
melhor infraestrutura, mas também através de ações sobre fatores culturais e 
organizacionais que podem encontrar uma explicação nas ações de cooperação territorial.

Alteração 254
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) cooperação entre empresas, 
nomeadamente as PME, e as 
organizações representativas de empresas, 
a fim de acompanhar e apoiar as ações de 
cooperação económica, comercial ou 
tecnológica através de operações de 
mobilidade ou intercâmbio, no intuito de 
realizar os objetivos enunciados no artigo 
5.º do Regulamento (UE) n.° [...]/2012 
[Regulamento FEDER]

Or. fr

Alteração 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e 
os condados limítrofes da Irlanda em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e 
a estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. en

Justificação

Em caso de quaisquer programas transfronteiras entre a Irlanda do Norte e os condados 
limítrofes da Irlanda em apoio à paz e à reconciliação, o FEDER contribui ainda para a 
promoção social e a estabilidade económica nas regiões em causa, nomeadamente com ações 
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destinadas a promover a coesão entre as diferentes comunidades.

Alteração 256
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e 
os condados limítrofes da Irlanda em 
apoio à paz e à reconciliação, o FEDER 
contribui ainda para a promoção social e 
a estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. en

Alteração 257
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas de cooperação são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo, 
corresponde a um objetivo temático e 
inclui uma ou mais prioridades de 
investimento desse objetivo temático, em 
conformidade com os artigos 5.º e 6.º do 
presente regulamento.

1. Os programas de cooperação são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo, 
corresponde a um objetivo temático e 
inclui uma ou mais prioridades de 
investimento desse objetivo temático, em 
conformidade com os artigos 5.º e 6.º do 
presente regulamento. Caso seja 
necessário, um eixo prioritário pode 
incluir uma ou mais prioridades de 
investimento complementares associadas 
a diversos objetivos temáticos, para que 
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seja alcançado um efeito e uma eficácia 
reforçados numa abordagem integrada e 
coerente em termos temáticos.

Or. de

Justificação

A combinação de diversas prioridades de investimento pode evitar paralelismos e 
duplicações entre os objetivos temáticos, reforçando consideravelmente uma focagem 
temática, sem restringir, simultaneamente, as possibilidades de cooperação temática. Além 
disso, tal permitiria ainda atender de forma consideravelmente mais eficaz às características 
relevantes dos programas.

Alteração 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) os indicadores comuns e específicos 
das realizações e resultados, se for caso 
disso, com um valor de base e uma meta 
quantificada, em conformidade com as 
regras específicas do Fundo;

(ii) os indicadores comuns e específicos 
das realizações e resultados, se for caso 
disso, com um valor de base e uma meta 
quantificada, em conformidade com o 
artigo 15.º.

Or. fr

Alteração 259
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) a identificação de projetos 
estruturantes prioritários, identificados 
nomeadamente no âmbito das estratégias 
macrorregionais e para as bacias ou as 
cadeias montanhosas.
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Or. fr

Alteração 260
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) a identificação de projetos 
estruturantes prioritários, identificados 
nomeadamente no âmbito das estratégias 
macrorregionais e para as bacias ou as 
cadeias montanhosas.

Or. fr

Alteração 261
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) a identificação de projetos 
estruturantes prioritários, identificados 
nomeadamente no âmbito das estratégias 
macrorregionais e para as bacias ou as 
cadeias montanhosas.

Or. fr

Alteração 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) os mecanismos para assegurar a 
coordenação entre os Fundos, o FEADER, 
o FEAMP e os outros instrumentos de 
financiamento nacionais e da União e o 
Banco Europeu de Investimento (BEI);

i) os mecanismos para assegurar a 
coordenação entre os Fundos, o FEADER, 
o CEF, o FEAMP e os outros instrumentos 
de financiamento nacionais e da União e o 
Banco Europeu de Investimento (BEI);

Or. de

Alteração 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas, nomeadamente, as 
medidas de execução previstas nos artigos 
28.º e 29.º do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC];

(ii) uma abordagem integrada e planificada 
do desenvolvimento territorial das zonas 
urbanas, rurais, costeiras e das zonas com 
características territoriais específicas, 
nomeadamente, as medidas de execução 
previstas nos artigos 28.º e 29.º do 
Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

Or. en

Alteração 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas, nomeadamente, as 
medidas de execução previstas nos artigos 

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
montanhosas, costeiras e das zonas com 
características territoriais específicas, 
nomeadamente, as medidas de execução 
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28.º e 29.º do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC];

previstas nos artigos 28.º e 29.º do 
Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

Or. fr

Alteração 265
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas, nomeadamente, as 
medidas de execução previstas nos artigos 
28.º e 29.º do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC];

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas (montanhas e 
ilhas), nomeadamente, as medidas de 
execução previstas nos artigos 28.º e 29.º 
do Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

Or. fr

Alteração 266
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas, nomeadamente, as 
medidas de execução previstas nos artigos 
28.º e 29.º do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC];

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas (montanhas e 
ilhas), nomeadamente, as medidas de 
execução previstas nos artigos 28.º e 29.º 
do Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

Or. fr
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Alteração 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas, nomeadamente, as 
medidas de execução previstas nos 
artigos 28.º e 29.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC];

ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas e periurbanas, 
rurais, costeiras e das zonas com 
características territoriais específicas,
nomeadamente, as medidas de execução 
previstas nos artigos 28.º e 29.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC];

Or. es

Alteração 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas, nomeadamente, as 
medidas de execução previstas nos artigos 
28.º e 29.º do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC];

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas, como as afetadas 
por limitações geográficas, demográficas 
ou naturais, nomeadamente, as medidas de 
execução previstas nos artigos 28.º e 29.º 
do Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

Or. en

Alteração 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)



AM\903764PT.doc 127/175 PE490.976v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas, nomeadamente, as 
medidas de execução previstas nos artigos 
28.º e 29.º do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC];

(ii) sempre que possível, uma abordagem 
integrada e planificada do desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e das zonas com características 
territoriais específicas, tais como as que 
apresentam limitações naturais, 
geográficas ou demográficas,
nomeadamente, as medidas de execução 
previstas nos artigos 28.º e 29.º do 
Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

Or. fr

Alteração 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) sempre que possível, a lista das cidades 
onde serão executadas as ações integradas 
de desenvolvimento urbano sustentável; a 
dotação anual indicativa do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos delegados às cidades para a 
gestão, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [FEDER];

iii) sempre que possível, a lista indicativa
das cidades e espaços funcionais onde 
serão executadas as ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável; a 
dotação anual indicativa do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos delegados às cidades para a 
gestão, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [FEDER];

Or. es

Alteração 271
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv)
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Texto da Comissão Alteração

(iv) a identificação das zonas em que serão 
realizadas as ações de desenvolvimento 
baseadas nos recursos locais;

(iv) a identificação das zonas em que serão 
realizadas as ações de desenvolvimento 
baseadas nos recursos locais, 
nomeadamente nas zonas com 
características territoriais específicas 
(montanhas e ilhas);

Or. fr

Alteração 272
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a identificação das zonas em que serão 
realizadas as ações de desenvolvimento 
baseadas nos recursos locais;

(iv) a identificação das zonas em que serão 
realizadas as ações de desenvolvimento 
baseadas nos recursos locais, 
nomeadamente nas zonas com 
características territoriais específicas 
(montanhas e ilhas);

Or. fr

Alteração 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) se adequado, o contributo das 
intervenções planificadas para as 
estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) se adequado, o contributo das 
intervenções planificadas para as 
estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas;

(v) para os programas em causa, o 
contributo das intervenções planificadas 
para as estratégias macrorregionais e para 
as bacias marítimas;

Or. fr

Alteração 275
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) se adequado, o contributo das 
intervenções planificadas para as 
estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas;

(v) o contributo das intervenções 
planificadas para as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas ou 
das cadeias montanhosas;

Or. fr

Alteração 276
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) se adequado, o contributo das 
intervenções planificadas para as 
estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas;

(v) o contributo das intervenções 
planificadas para as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas ou 
das cadeias montanhosas;
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Or. fr

Alteração 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) se adequado, o contributo das 
intervenções planificadas para as 
estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas;

(v) o contributo das intervenções 
planificadas para as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas ou 
das cadeias montanhosas;

Or. fr

Alteração 278
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) se adequado, o contributo das 
intervenções planificadas para as 
estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas;

(v) o contributo das intervenções 
planificadas para as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas ou 
das cadeias montanhosas;

Or. fr

Alteração279
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) se adequado, o contributo das 
intervenções planificadas para as

(v) se adequado, o contributo das 
intervenções planificadas para as
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estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas;

estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas, bem como de atividades que 
visem a coesão territorial das zonas 
transnacionais;

Or. pl

Alteração 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v-A) se adequado, uma estratégia 
transfronteiras no domínio das 
infraestruturas;

Or. de

Alteração 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(v-A) os projetos estruturantes prioritários 
identificados, nomeadamente, no âmbito 
das estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas.

Or. fr

Alteração 282
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a utilização prevista da assistência 
técnica, incluindo as ações para reforçar a 
capacidade administrativa das autoridades 
e dos beneficiários, com a informação 
relevante referida no n.º 2, alínea b), para o 
eixo prioritário em causa;

(i) a utilização prevista da assistência 
técnica, incluindo as ações para reforçar a 
capacidade administrativa das autoridades,
dos beneficiários, dos parceiros sociais e 
das organizações não-governamentais, 
bem como das restantes partes 
interessadas, com a informação relevante 
referida no n.º 2, alínea b), para o eixo 
prioritário em causa;

Or. en

Alteração 283
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações planificadas para alcançar a sua 
redução, com a apresentação de metas;

Suprimido

Or. fr

Alteração 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações planificadas para alcançar a sua 
redução, com a apresentação de metas;

Suprimido
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Or. es

Alteração 285
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações planificadas para alcançar a sua 
redução, com a apresentação de metas;

Suprimido

Or. fr

Alteração 286
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações planificadas para alcançar a sua 
redução, com a apresentação de metas;

ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e 
para as autoridades de gestão, assim como 
ações para alcançar a sua redução, com 
apresentação de metas;

Or. de

Alteração 287
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma avaliação dos encargos ii) uma avaliação dos encargos
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administrativos para os beneficiários e as 
ações planificadas para alcançar a sua 
redução, com a apresentação de metas;

administrativos e as ações planificadas para 
alcançar a sua redução para beneficiários e 
autoridades de gestão, com a apresentação 
de metas;

Or. de

Justificação

A redução do ónus administrativo deverá beneficiar, em primeiro lugar, os beneficiários, mas 
também as autoridades de gestão.

Alteração 288
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações planificadas para alcançar a sua 
redução, com a apresentação de metas;

Suprimido

Or. fr

Justificação

O cálculo dos encargos administrativos ao nível da programação constituiria uma 
sobrecarga administrativa que tornaria os procedimentos consideravelmente mais onerosos. 

Alteração 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) a utilização prevista e a articulação 
de programas e financiamentos do CEF, 
do FEDER e da RTE-T;
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Or. de

Alteração 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) um quadro que especifique, para todo o 
período de programação, para o programa 
de cooperação e para cada eixo 
prioritário, o montante total da dotação 
financeira do apoio do FEDER e do 
cofinanciamento nacional. Sempre que a 
contrapartida nacional seja composta por 
financiamento público e privado, o quadro 
fará a repartição indicativa das 
componentes pública e privada. Deve 
indicar, a título informativo, a participação 
prevista do BEI;

(ii) um quadro que especifique, para todo o 
período de programação, para o programa 
de cooperação, o montante total da dotação 
financeira do apoio do FEDER e do 
cofinanciamento nacional. A tabela 
apresenta a repartição indicativa por 
eixos prioritários. Sempre que a 
contrapartida nacional seja composta por 
financiamento público e privado, o quadro 
fará a repartição indicativa das 
componentes pública e privada. Deve 
indicar, a título informativo, a eventual 
contribuição dos países terceiros 
participantes no programa, bem como a 
participação prevista do BEI;

Or. fr

Justificação

O programa operacional deve poder ser facilmente adaptado às variações macroeconómicas, 
sem que seja necessária uma revisão completa do PO a cada transferência de fundos entre 
eixos prioritários. Além disso, faz sentido solicitar aos países terceiros participantes no 
programa que indiquem explicitamente qual o valor da sua contribuição financeira, a fim de 
se dispor de uma visão global dos montantes financeiros disponíveis.

Alteração 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a identificação do organismo de i) a identificação da autoridade de gestão e 
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acreditação, a autoridade de gestão e a 
autoridade de auditoria;

a autoridade de auditoria;

Or. es

Alteração 292
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a identificação do organismo de 
acreditação, a autoridade de gestão e a 
autoridade de auditoria;

i) a identificação do organismo de 
acreditação, a autoridade de gestão e a 
autoridade de auditoria; se a designação de 
uma AECT como autoridade de gestão 
não estiver prevista, deverá ser 
apresentado o resultado da auditoria nos 
termos do artigo 21.º, incluindo uma 
breve justificação;

Or. de

Alteração 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A identificação do organismo de 
acreditação, da autoridade de gestão e da 
autoridade de auditoria;

(i) a identificação do organismo de 
acreditação, da autoridade de gestão, da 
autoridade de auditoria e, quando 
aplicável, da autoridade de certificação.

Or. fr

Justificação

Em articulação com a flexibilidade possível no que diz respeito à nomeação de uma 
autoridade de certificação (artigo 22.º). Esta última pode prestar assistência e ajuda à boa 
gestão. Pretender suprimi-la onde ela é mais eficaz não se coaduna com o objetivo de 
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alcançar uma maior simplificação. 

Alteração 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) uma descrição das ações específicas 
com exigências em termos de proteção 
ambiental, eficiência de recursos, 
adaptação às alterações climáticas e sua 
atenuação, e prevenção e gestão de riscos 
na seleção das operações;

(i) se adequado, uma descrição das ações 
específicas com exigências em termos de 
proteção ambiental, eficiência de recursos, 
adaptação às alterações climáticas e sua 
atenuação, e prevenção e gestão de riscos 
na seleção das operações;

Or. en

Alteração 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e prevenir a discriminação 
em razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual durante a preparação, 
conceção e execução do programa de 
cooperação e, em particular, em relação 
com o acesso ao financiamento tendo em 
conta as necessidades dos diferentes grupos 
que podem ser alvo desta discriminação e, 
em particular, a necessidade de assegurar a 
acessibilidade às pessoas com deficiência;

(ii) se adequado, uma descrição das ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade de oportunidades e prevenir a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual 
durante a preparação, conceção e execução 
do programa de cooperação e, em 
particular, em relação com o acesso ao 
financiamento tendo em conta as 
necessidades dos diferentes grupos que 
podem ser alvo desta discriminação e, em 
particular, a necessidade de assegurar a 
acessibilidade às pessoas com deficiência;

Or. en
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Alteração 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) uma descrição do seu contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se adequado, as medidas 
tomadas para garantir a integração da 
perspetiva de género no programa e na
operação.

(iii) uma descrição do seu contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se adequado, as medidas 
tomadas para garantir a integração da 
perspetiva de género em todas as fases do
programa e da operação, nomeadamente 
na conceção, execução, acompanhamento 
e avaliação.

Or. en

Alteração 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) uma descrição do seu contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se adequado, as medidas 
tomadas para garantir a integração da 
perspetiva de género no programa e na 
operação.

(iii) se adequado, uma descrição do seu 
contributo para a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e, se adequado, as 
medidas tomadas para garantir a integração 
da perspetiva de género no programa e na 
operação.

Or. en

Alteração 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) uma descrição das medidas que 
visam a melhoria de infraestruturas 
transfronteiras;

Or. de

Alteração 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros farão acompanhar 
a proposta para o programa de 
cooperação de um parecer emitido pelos 
organismos nacionais para a igualdade, 
sobre as medidas estabelecidas nas 
subalíneas (ii) e (iii).

Suprimido

Or. en

Alteração 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros farão acompanhar 
a proposta para o programa de 
cooperação de um parecer emitido pelos 
organismos nacionais para a igualdade, 
sobre as medidas estabelecidas nas 
subalíneas (ii) e (iii).

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Para simplificar a execução, tal exigência é desajustada no caso da CTE e ameaça atrasar a 
programação.

Alteração 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se for necessário, os Estados-Membros e 
os países terceiros ou os territórios 
participantes confirmam por escrito o seu 
acordo quanto ao conteúdo de um 
programa de cooperação antes da sua 
apresentação à Comissão. O referido 
acordo deve igualmente incluir um 
compromisso de todos os 
Estados-Membros participantes no sentido 
de garantirem o cofinanciamento 
necessário à execução do programa de 
cooperação.

5. Se for necessário, os Estados-Membros e 
os países terceiros ou os territórios 
participantes confirmam por escrito o seu 
acordo quanto ao conteúdo de um 
programa de cooperação antes da sua 
apresentação à Comissão. O referido 
acordo deve igualmente incluir um 
compromisso de todos os 
Estados-Membros participantes no sentido 
de garantirem o cofinanciamento 
necessário à execução do programa de 
cooperação e, se for caso disso, um 
compromisso de contribuição financeira 
dos países ou territórios terceiros.

Or. es

Alteração 302
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se for necessário, os Estados-Membros e 
os países terceiros ou os territórios 
participantes confirmam por escrito o seu 
acordo quanto ao conteúdo de um 
programa de cooperação antes da sua 
apresentação à Comissão. O referido 

5. Se for necessário, os Estados-Membros e 
os países terceiros ou os territórios 
participantes confirmam por escrito o seu 
acordo quanto ao conteúdo de um 
programa de cooperação antes da sua 
apresentação à Comissão. O referido 
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acordo deve igualmente incluir um 
compromisso de todos os 
Estados-Membros participantes no sentido 
de garantirem o cofinanciamento 
necessário à execução do programa de 
cooperação.

acordo deve igualmente incluir um 
compromisso de todos os 
Estados-Membros participantes no sentido 
de garantirem o cofinanciamento 
necessário à execução do programa de 
cooperação e, se for caso disso, um 
compromisso de contribuição financeira 
dos países ou territórios terceiros.

Or. es

Justificação

Os países vizinhos das RUP, na sua maioria, recebem fundos do FED e não contribuem com 
fundos adicionais para a cooperação territorial europeia.  As RUP encontram-se assim 
obrigadas a cooperar com países terceiros, embora essa cooperação seja totalmente limitada 
visto que os países terceiros não recebem fundos adicionais e não têm incentivos económicos. 
Não é adequado que se exija a confirmação de conformidade destes países terceiros, situação 
que complicaria ainda mais a implementação e gestão destes programas.

Alteração 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se for necessário, os Estados-Membros
e os países terceiros ou territórios 
participantes confirmam por escrito o seu 
acordo quanto ao conteúdo de um 
programa de cooperação antes de este ser 
apresentado à Comissão. O referido acordo 
deve igualmente incluir o compromisso de 
todos os Estados-Membros participantes de 
garantirem o cofinanciamento necessário à 
execução do programa de cooperação.

5. Os Estados-Membros e, quando tiverem 
aceitado o convite para participar nos 
programas de cooperação, os países 
terceiros ou territórios participantes 
confirmam por escrito o seu acordo quanto 
ao conteúdo de um programa de 
cooperação antes de este ser apresentado à 
Comissão. O referido acordo deve 
igualmente incluir o compromisso de todos 
os Estados-Membros participantes e, se 
possível, dos países terceiros e territórios,
de garantirem o cofinanciamento 
necessário à execução do programa de 
cooperação.

Or. fr
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Alteração 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem elaborar o 
projeto de programa de cooperação de 
acordo com o modelo adotado pela 
Comissão.

6. Os Estados-Membros participantes e, 
quando tiverem aceitado o convite para 
participar nos programas de cooperação, 
os países terceiros e territórios, devem 
elaborar o projeto de programa de 
cooperação de acordo com o modelo 
adotado pela Comissão. Em derrogação do 
n.º 5, caso os programas de cooperação 
envolvam regiões ultraperiféricas e países 
terceiros, o Estado-Membro em causa 
deverá consultar os países terceiros antes 
de apresentar os programas à Comissão. 
Nesse caso, o acordo quanto ao conteúdo 
dos programas de cooperação e as 
possíveis contribuições de países terceiros 
pode ser confirmado através das atas das 
reuniões de consulta com os países 
terceiros aprovados ou mediante 
deliberação dos organismos regionais de 
cooperação. 

Or. fr

Justificação

Dada a complexidade e a diversidade dos programas de cooperação das regiões 
ultraperiféricas (cujos países terceiros participantes são, em geral, países ACP), é 
conveniente flexibilizar a obrigação segundo a qual um programa de cooperação só pode ser 
apresentado à Comissão depois dos países terceiros participantes terem confirmado o seu 
acordo, por escrito, quanto ao conteúdo do programa. Esta obrigação coloca mesmo um 
risco de impasse em virtude de conflitos geopolíticos recorrentes não relacionados com os 
objetivos da cooperação territorial.

Alteração 305
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 8
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Texto da Comissão Alteração

Quando o plano de ação conjunto referido 
no artigo 93.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC] é executado sob a 
responsabilidade de um AECT como 
beneficiário, o pessoal do secretariado 
conjunto do programa de cooperação e os 
membros da Assembleia do AECT podem 
tornar-se membros do Comité de Direção 
referido no artigo 97.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. 
Os membros da Assembleia do AECT não 
podem formar a maioria no Comité de 
Direção.

Quando o plano de ação conjunto referido 
no artigo 93.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC] é executado sob a 
responsabilidade de um AECT ou de outra 
pessoa coletiva estabelecida pela 
legislação de um dos países participantes 
como beneficiário, o pessoal do 
secretariado conjunto do programa de 
cooperação e os membros da Assembleia 
do AECT podem tornar-se membros do 
Comité de Direção referido no artigo 97.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]. Os membros da Assembleia do 
AECT não podem formar a maioria no 
Comité de Direção. 

Or. pl

Alteração 306
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 9 

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento local dirigidos pelas 
comunidades locais, nos termos do artigo 
28.º do [RDC] pode ser executado por 
programas de cooperação transfronteiras, 
desde que o grupo de desenvolvimento 
local seja composto por representantes de 
dois países, pelo menos, dos quais um 
Estado-Membro.

O desenvolvimento local dirigido pelas 
comunidades, nos termos do artigo 28.º do 
[RDC] pode ser executado no âmbito de 
programas de cooperação transfronteiras, 
desde que o grupo de desenvolvimento 
local seja composto por representantes 
locais de dois países, pelo menos, dos 
quais um Estado-Membro.

Or. it

Alteração 307
Tomasz Piotr Poręba
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Proposta de regulamento
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

No caso dos programas de cooperação, o 
organismo intermédio responsável pela 
gestão e execução de um investimento 
territorial integrado referido no artigo 99.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC] é um AECT ou outra entidade 
jurídica estabelecida nos termos da 
legislação de um dos países participantes, 
desde que seja formado por autoridades 
públicas de dois países participantes, pelo 
menos. 

No caso dos programas de cooperação, o 
organismo intermédio responsável pela 
gestão e execução de um investimento 
territorial integrado referido no artigo 99.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC] é um AECT ou outra entidade 
jurídica estabelecida nos termos da 
legislação de um dos países participantes, 
desde que seja formado por autoridades 
públicas de dois países participantes, pelo 
menos.

Or. pl

Alteração 308
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

No caso dos programas de cooperação, o 
organismo intermédio responsável pela 
gestão e execução de um investimento 
territorial integrado referido no artigo 99.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC] será um AECT ou outra entidade 
jurídica estabelecida nos termos da 
legislação de um dos países participantes, 
desde que seja formada por autoridades 
públicas de dois países participantes, pelo 
menos.

No caso dos programas de cooperação, o 
organismo intermédio responsável pela 
gestão e execução de um investimento 
territorial integrado referido no artigo 99.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC] poderá ser um AECT ou outra 
entidade jurídica estabelecida nos termos 
da legislação de um dos países 
participantes, desde que seja formada por 
autoridades públicas de dois países 
participantes, pelo menos.

Or. en

Alteração 309
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As operações no âmbito dos programas 
de cooperação devem ser selecionadas pelo 
comité de monitorização referido no artigo 
41.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC].

1. As operações no âmbito dos programas 
de cooperação são selecionadas pelo 
comité de monitorização referido no artigo 
41.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC] ou por um comité de direção 
encarregado de o informar.

Or. de

Justificação

É absolutamente necessário atender à possibilidade de designação de um comité de direção, 
uma vez que tal pode garantir a discussão, num formato operacional, dos temas e projetos 
estratégicos a nível regional.

Alteração 310
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As operações selecionadas no âmbito da 
cooperação transfronteiras e transnacional 
devem incluir beneficiários de dois países 
participantes, no mínimo, dos quais pelo 
menos um deve ser oriundo de um 
Estado-Membro. Uma operação pode ser 
executada num único país, desde que seja 
em benefício da zona do programa.

As operações selecionadas no âmbito da 
cooperação transfronteiras e transnacional 
devem incluir beneficiários de dois países 
participantes, no mínimo. Uma operação 
pode ser executada num único país, desde 
que seja em benefício da zona do 
programa.

Or. fr

Justificação

Sempre que oportuno, é conveniente facultar às autoridades regionais e locais eleitas a 
possibilidade de cooperarem entre si, sem o envolvimento direto de um Estado-Membro.
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Alteração 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições acima mencionadas não se 
aplicam às ações no âmbito de quaisquer 
programas transfronteiras entre a Irlanda 
do Norte e os condados limítrofes da 
Irlanda em apoio à paz e à reconciliação, 
como referido no segundo parágrafo do 
artigo 6.º.

Or. en

Alteração 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As operações selecionadas no âmbito da 
cooperação transfronteiras e transnacional 
incluem beneficiários de dois países 
participantes, no mínimo, dos quais pelo 
menos um deve ser oriundo de um 
Estado-Membro. Uma operação pode ser 
executada num único país, desde que seja 
em benefício da zona do programa.

As operações selecionadas no âmbito da 
cooperação transfronteiras e transnacional, 
bem como a dotação adicional prevista no 
artigo 4.º, n.º 2, incluem beneficiários de 
dois países participantes, no mínimo, dos 
quais pelo menos um deve ser oriundo de 
um Estado-Membro. Uma operação pode 
ser executada num único país, desde que 
seja em benefício da zona do programa.

Or. es

Alteração 313
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1



AM\903764PT.doc 147/175 PE490.976v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

As operações selecionadas no âmbito da 
cooperação transfronteiras e transnacional 
incluem beneficiários de dois países 
participantes, no mínimo, dos quais pelo 
menos um deve ser oriundo de um 
Estado-Membro. Uma operação pode ser 
executada num único país, desde que seja 
em benefício da zona do programa.

As operações selecionadas no âmbito da 
cooperação transfronteiras e transnacional, 
bem como a dotação adicional prevista no 
artigo 4.º, n.º 2, incluem beneficiários de 
dois países participantes, no mínimo, dos 
quais pelo menos um deve ser oriundo de 
um Estado-Membro. Uma operação pode 
ser executada num único país, desde que 
seja em benefício da zona do programa.

Or. es

Justificação

Os âmbitos temáticos e as condições de aplicação dos diferentes âmbitos de cooperação 
devem ser harmonizados. Ao estabelecer-se que a dotação adicional terá a concentração 
temática da cooperação transnacional, esta não é alargada à equiparação em matéria dos 
requisitos para a seleção de operações que se alcança com a alteração proposta.

Alteração 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições acima mencionadas não se 
aplicam às ações no âmbito de quaisquer 
programas transfronteiras entre a Irlanda 
do Norte e os condados limítrofes da 
Irlanda em apoio à paz e à reconciliação, 
como referido no segundo parágrafo do 
artigo 6.º.

Or. en

Justificação

Atendendo à importância dos programas transfronteiras para a paz e a reconciliação na 
região, bem como ao contributo positivo que a UE pode dar neste particular, importa fazer 
uma menção a esse respeito no articulado do Regulamento, bem como no Considerando. Um 
programa transfronteiras para apoiar a paz e a reconciliação nesta região precisará da 
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flexibilidade adequada para apoiar projetos entre comunidades diferentes num mesmo 
Estado-Membro.

Alteração 315
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições acima mencionadas não se 
aplicam às ações no âmbito de quaisquer 
programas transfronteiras entre a Irlanda 
do Norte e os condados limítrofes da 
Irlanda em apoio à paz e à reconciliação, 
como referido no segundo parágrafo do 
artigo 6.º.

Or. en

Alteração 316
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações relativas à cooperação inter-
regional abrangidas pelo artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas a) e b), devem incluir beneficiários 
de três países, no mínimo, dos quais pelo 
menos dois Estados-Membros.

As operações relativas à cooperação inter-
regional abrangidas pelo artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas a) e b), devem incluir beneficiários 
de três países, no mínimo.

Or. fr

Justificação

Sempre que oportuno, é conveniente facultar às autoridades regionais e locais eleitas a 
possibilidade de cooperarem entre si, sem o envolvimento direto de um Estado-Membro.



AM\903764PT.doc 149/175 PE490.976v01-00

PT

Alteração 317
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações relativas à cooperação inter-
regional abrangidas pelo artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas a) e b), incluem beneficiários de 
três países, no mínimo, dos quais pelo 
menos dois Estados-Membros.

As operações relativas à cooperação inter-
regional e transnacional abrangidas pelo 
artigo 2.º, n.º 3, alíneas a) e b), incluem 
beneficiários de três países, no mínimo, 
dos quais pelo menos dois 
Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 318
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, um 
AECT ou outro organismo estabelecido 
nos termos da legislação de um dos países 
participantes pode candidatar-se como 
único beneficiário de uma operação, desde 
que seja criado por autoridades públicas e
organismos de dois países, pelo menos, 
participantes na cooperação transfronteiras 
e transnacional e de três países, pelo 
menos, participantes na cooperação 
inter-regional

3. . Sem prejuízo do disposto no n.º 2, um 
AECT ou outro organismo estabelecido 
nos termos da legislação de um dos países 
participantes pode candidatar-se como 
único beneficiário de uma operação, na 
cooperação transfronteiras e transnacional 
e na cooperação inter-regional. 

Or. pl

Alteração 319
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os beneficiários cooperam para o
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações.

4. Os beneficiários cooperam, no mínimo, 
de acordo com três das seguintes formas
para cada operação: desenvolvimento, 
execução, pessoal e financiamento.

Or. en

Alteração 320
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os beneficiários cooperam para o
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações.

4. Os beneficiários cooperam, no mínimo, 
de acordo com duas das seguintes formas
para cada operação: desenvolvimento, 
execução, pessoal e financiamento.

Or. en

Alteração 321
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os beneficiários cooperam para o 
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações.

4. Os beneficiários cooperam em princípio
para o desenvolvimento, execução, pessoal 
e financiamento de operações, salvo em 
casos excecionais justificados com base 
em encargos administrativos 
desproporcionalmente elevados.

Or. de
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Justificação

O cumprimento de todos os quatro critérios na execução prática de projetos é, 
frequentemente, muito difícil, apesar de todos os esforços. Por isso, deverá ser possível uma 
exceção, em casos individuais justificados.

Alteração 322
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os beneficiários cooperam para o 
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações.

4. Os beneficiários cooperam para o 
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações, se não houver 
razões em contrário e na medida em que 
tal lhes for possível.

Or. de

Alteração 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os beneficiários cooperam para o 
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações.

4. Os beneficiários cooperam para o 
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações.
Relativamente aos programas que 
envolvam regiões ultraperiféricas e países 
terceiros, pelo menos duas destas 
condições poderão ser observadas.

Or. fr

Justificação

No contexto de cooperação entre as RUP e países terceiros limítrofes, é difícil respeitar todas 
as condições de seleção mencionadas. É necessário que as RUP continuem a dispor, a título 
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derrogatório, da possibilidade de respeitarem apenas 2 das 4 condições. 

Alteração 324
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os beneficiários cooperam para o 
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações.

4. Os beneficiários cooperam para o 
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações.
Relativamente aos programas que 
envolvam as regiões referidas no artigo 
349.º do TFUE, apenas duas destas 
quatro condições poderão ser observadas.

Or. fr

Justificação

Considerando o contexto específico de cooperação das regiões referidas no artigo 349.º do 
TFUE e dos países terceiros limítrofes, é extremamente difícil respeitar estas quatro 
condições. Por conseguinte, propõe-se que, relativamente às regiões supracitadas, se
mantenha a situação do atual período de programação, em que apenas duas destas quatro 
condições devem ser respeitadas.

Alteração 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de abril de 2016 e até 30 de abril
de cada ano seguinte até 2022 inclusive, a 
autoridade de gestão apresenta à Comissão 
um relatório anual em conformidade com o 
artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC]. O relatório apresentado 
em 2016 abrangerá os exercícios 
financeiros de 2014 e 2015, bem como o 
período compreendido entre o início da 

1. Até 30 de junho de 2016 e até 30 de 
junho de cada ano seguinte até 2022 
inclusive, a autoridade de gestão apresenta 
à Comissão um relatório anual em 
conformidade com o artigo 44.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. O 
relatório apresentado em 2016 abrangerá os 
exercícios financeiros de 2014 e 2015, bem 
como o período compreendido entre o 
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data de elegibilidade da despesa e 31 de 
dezembro de 2013.

início da data de elegibilidade da despesa e 
31 de dezembro de 2013.

Or. fr

Justificação

O prazo de 4 meses é demasiado curto em relação aos 6 meses do período atual, e isto no 
âmbito do reforço das obrigações administrativas e financeiras.

Alteração 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Todos os dados devem, sempre que 
possível, ser repartidos por género.

Or. en

Alteração 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os progressos realizados na execução 
das medidas destinadas a reforçar a 
capacidade de administração e utilização 
do FEDER por parte das autoridades e dos 
beneficiários;

(b) Se adequado, os progressos realizados 
na execução das medidas destinadas a 
reforçar a capacidade de administração e 
utilização do FEDER por parte das 
autoridades e dos beneficiários;

Or. en

Alteração 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As ações específicas realizadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e para prevenir a discriminação, 
incluindo a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, e as medidas destinadas a 
assegurar a integração da perspetiva do 
género nos programas operacionais e 
operações;

(d) Se adequado, as ações específicas 
realizadas para promover a igualdade entre 
homens e mulheres e para prevenir a 
discriminação, incluindo a acessibilidade 
das pessoas com deficiência, e as medidas 
destinadas a assegurar a integração da 
perspetiva do género nos programas 
operacionais e operações;

Or. en

Alteração 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As ações específicas realizadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e para prevenir a discriminação, 
incluindo a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, e as medidas destinadas a 
assegurar a integração da perspetiva do 
género nos programas operacionais e 
operações;

d) Sempre que oportuno, as ações 
específicas realizadas para promover a 
igualdade entre homens e mulheres e para 
prevenir a discriminação, incluindo a 
acessibilidade das pessoas com deficiência, 
e as medidas destinadas a assegurar a 
integração da perspetiva do género nos 
programas operacionais e operações;

Or. fr

Alteração 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) As medidas tomadas para promover o 
desenvolvimento sustentável;

(e) Se adequado, as medidas tomadas para 
promover o desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 331
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores comuns estabelecidos no 
anexo do presente regulamento serão 
utilizados, se for caso disso, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. 
Serão reformulados ab initio e fixadas 
metas cumulativas para 2022.

Os modelos de indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, se for caso 
disso, em conformidade com o artigo 24.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]. Serão reformulados ab initio e 
fixadas metas cumulativas para 2022.

Or. fr

Alteração 332
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores comuns estabelecidos no 
anexo do presente regulamento serão 
utilizados, se for caso disso, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. 
Serão reformulados ab initio e fixadas 
metas cumulativas para 2022.

Os modelos de indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, se for caso 
disso, em conformidade com o artigo 24.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]. Serão reformulados ab initio e 
fixadas metas cumulativas para 2022.

Or. fr
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Alteração 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores comuns estabelecidos no 
anexo do presente regulamento são 
utilizados, se for caso disso, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. 
São reformulados ab initio e fixadas metas 
cumulativas para 2022.

Os indicadores comuns de amostra 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento são utilizados, se for caso 
disso, em conformidade com o artigo 24.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]. São reformulados ab initio e 
fixadas metas cumulativas para 2022.

Or. es

Alteração 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação. Quanto aos 
programas com dificuldades específicas 
na execução, a Comissão pode autorizar, 
mediante pedido fundamentado, que o 
montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica seja limitado a 8 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação. Relativamente 
aos programas cujo montante da dotação 
do FEDER é inferior a 50 000 000 euros, 
o montante da dotação para a assistência 
técnica será negociado entre os 
Estados-Membros, os países terceiros e a 
Comissão.
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Or. fr

Justificação

A Cooperação Territorial Europeia está a executar cooperações complexas e 
multidimensionais em que participam parceiros de vários Estados-Membros. A taxa de 
assistência técnica deve poder ser aumentada em caso de dificuldades de execução. Além 
disso, para os programas de pequena dimensão cujos custos fixos diferem pouco dos 
programas de maior dimensão, um limite mínimo não é solução para o problema, sobretudo 
se o montante da dotação atribuída à CTE aumentar para 7%. 

Alteração 335
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação.

Or. en

Alteração 336
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 200 000 euros.

Or. en
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Alteração 337
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros, com exceção 
dos programas com dificuldades 
específicas de execução ou que abrangem 
um território de cooperação mais extenso, 
o que justifica uma taxa de assistência 
técnica mais elevada. Esses pedidos de 
derrogação devem ser devidamente 
justificados.

Or. fr

Justificação

O montante da dotação para a assistência técnica no âmbito dos programas de cooperação 
territorial não pode ser idêntico ao montante da dotação para a assistência técnica no âmbito 
dos programas regionais. É necessário permitir um aumento da percentagem para a 
assistência técnica no que diz respeito à cooperação, tendo em conta as diferentes 
autoridades em causa de vários Estados-Membros, ou mesmo não-membros, da UE. 

Alteração 338
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros, com exceção 
dos programas com dificuldades 
específicas de execução ou que abrangem 
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um território de cooperação mas extenso, 
o que justifica uma taxa de assistência 
técnica mais elevada. Esses pedidos de 
derrogação devem ser devidamente 
justificados.

Or. fr

Alteração 339
László Surján

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros, ainda que 
preveja a possibilidade de analisar casos 
individuais apresentados pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros, excetuando-se 
o caso das regiões ultraperiféricas nas 
quais a percentagem atribuída à 
assistência técnica possa ascender a 10 %.
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Or. es

Alteração 341
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros. No caso das 
regiões ultraperiféricas, este limite poderá 
elevar-se até a 10 %.

Or. es

Justificação

Devido à situação geográfica das regiões ultraperiféricas, e uma vez que os seus programas 
de cooperação territorial incluem a cooperação com os países terceiros e territórios vizinhos, 
a gestão destes programas revela-se muito dispendiosa. Acresce ainda o facto de se tratar de 
programas com escassa dotação económica. Por todas estas razões, a percentagem destinada 
à assistência técnica deveria ser aumentada.

Alteração 342
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros, com exceção 
dos programas com dificuldades 
específicas de execução ou que abrangem 
um território de cooperação mais extenso, 
o que justifica uma taxa de assistência 



AM\903764PT.doc 161/175 PE490.976v01-00

PT

técnica mais elevada. Esses pedidos de 
derrogação devem ser devidamente 
justificados.

Or. fr

Alteração 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 29.º, para 
estabelecer regras específicas adicionais 
em matéria de elegibilidade da despesa dos 
programas de cooperação.

1. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 29.º, para 
estabelecer regras específicas adicionais 
em matéria de elegibilidade da despesa dos 
programas de cooperação. Neste contexto, 
a Comissão estabelece disposições 
específicas relativas à execução das 
regras em matéria de auxílios estatais no 
contexto dos programas de cooperação. 

Or. fr

Justificação

As diferentes interpretações da legislação relativa aos regimes de auxílios estatais dificultam 
a participação dos operadores privados nos programas de cooperação. A Comissão deve 
poder estabelecer disposições específicas para a Cooperação Territorial Europeia relativas à 
execução destas regras. 

Alteração 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das normas de 
elegibilidade estabelecidas no disposto nos 

2. Sem prejuízo das normas de 
elegibilidade estabelecidas no disposto nos 
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artigos 55.º a 61.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], no Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [FEDER] ou no presente 
regulamento, o comité de monitorização 
estabelece normas de elegibilidade para a 
totalidade do programa de cooperação.

artigos 55.º a 61.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], no Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [FEDER], no presente 
regulamento ou com base no mesmo, o 
comité de monitorização estabelece normas 
de elegibilidade para a totalidade do 
programa de cooperação.

Or. en

Alteração 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No tocante a matérias não abrangidas 
pelas normas de elegibilidade estabelecidas 
no disposto nos artigos 55.º a 61.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[FEDER] ou no presente regulamento, ou 
pelo comité de monitorização, aplicam-se 
as normas nacionais do país em que a
despesa é incorrida.

3. No tocante a matérias não abrangidas 
pelas normas de elegibilidade estabelecidas 
no disposto nos artigos 55.º a 61.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[FEDER] ou no presente regulamento, ou 
pelo comité de monitorização, aplicam-se 
as normas nacionais do Estado-Membro do 
beneficiário que incorreu na despesa.

Or. fr

Justificação

A referência ao país em que a despesa é incorrida conduz ao risco de uma grande 
complexidade na gestão das operações e dos programas. A rastreabilidade das despesas em 
função do local em que são incorridas e não em função da localização do parceiro que nelas 
incorre é extremamente complicada.

Alteração 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No tocante a matérias não abrangidas 
pelas normas de elegibilidade estabelecidas 
no disposto nos artigos 55.º a 61.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[FEDER] ou no presente regulamento, ou 
pelo comité de monitorização, aplicam-se 
as normas nacionais do país em que a 
despesa é incorrida.

3. No tocante a matérias não abrangidas 
pelas normas de elegibilidade estabelecidas 
no disposto nos artigos 55.º a 61.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[FEDER], no presente regulamento ou com 
base no mesmo, ou pelo comité de 
monitorização, aplicam-se as normas 
nacionais do país em que a despesa é 
incorrida.

Or. en

Alteração 347
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 18 

Texto da Comissão Alteração

Os custos de pessoal de uma operação 
podem ser calculados a uma taxa fixa de 
15 % dos seus custos diretos, com exceção 
dos custos de pessoal dessa mesma 
operação.

Os custos de pessoal de uma operação 
podem ser calculados a uma taxa fixa de 
10 % dos seus custos diretos, com exceção 
dos custos de pessoal dessa mesma 
operação.

Or. en

Alteração 348
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 18 

Texto da Comissão Alteração

Os custos de pessoal de uma operação 
podem ser calculados a uma taxa fixa de 
15 % dos custos diretos, excluindo os 
custos de pessoal dessa mesma operação.

Os custos de pessoal de uma operação 
podem ser calculados a uma taxa fixa de 
20 % dos custos diretos, excluindo os 
custos de pessoal dessa mesma operação. 
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Or. pl

Alteração 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As operações no âmbito dos programas 
de cooperação, sujeitas às derrogações 
referidas no n.º 2 e no n.º 3, devem estar 
situadas na parte da zona de programação 
que incide sobre o território da União (a 
superfície da União abrangida pela zona 
do programa).

1. As operações no âmbito dos programas 
de cooperação, sujeitas às derrogações 
referidas no n.º 2, devem estar situadas na 
superfície abrangida pela zona do 
programa.

Or. fr

Alteração 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1) A autoridade de gestão deve aceitar um 
projeto transfronteiras ou transnacional 
coordenado por um AECT fora da zona 
de cooperação, sempre que a operação 
seja executada na zona do programa.

Or. es

Alteração 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão pode aceitar que 
a totalidade ou uma parte da operação seja 
executada no exterior da zona da União em 
que o programa incide, desde que esteja 
satisfeita a totalidade das seguintes 
condições:

2. A autoridade de gestão pode aceitar que 
a totalidade ou uma parte da operação seja 
executada no exterior da zona em que o 
programa incide, desde que esteja satisfeita 
a totalidade das seguintes condições:

Or. fr

Alteração 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O montante total afetado no âmbito do 
programa de cooperação para as 
operações situadas fora da zona do 
programa que incide no território da 
União não excede 20 % do apoio do 
FEDER ao programa, ou 30 %, no caso 
dos programas de cooperação que 
incidem em território da União que é 
constituído por regiões ultraperiféricas;

Suprimido

Or. fr

Justificação

A alteração destina-se a simplificar a execução da CTE. O acompanhamento e o controlo das 
despesas efetuadas fora da zona do programa são atividades dispendiosas, complexas e 
demoradas. É muito pouco provável que os parceiros envolvidos num programa de 
cooperação decidam investir quantias elevadas fora da zona do programa, respeitando 
simultaneamente as condições enunciadas no artigo 19.º, n.º 2, alínea a).

Alteração 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As despesas de operações relativas a 
atividades de promoção e reforço das 
capacidades podem ser incorridas no 
exterior da zona do programa que incide 
no território da União, desde que as 
condições estabelecidas no n.º 2, alíneas 
a) e c), sejam cumpridas.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A alteração destina-se a simplificar a execução da CTE. O acompanhamento e o controlo das 
despesas efetuadas fora da zona do programa são atividades dispendiosas, complexas e 
demoradas. É muito pouco provável que os parceiros envolvidos num programa de 
cooperação decidam investir quantias elevadas fora da zona do programa, respeitando 
simultaneamente as condições enunciadas no artigo 19.º, n.º 2, alínea a). 

Alteração 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos dos artigos 113.º, n.º 1 e 
n.º 2 do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], os Estados-Membros que 
participam num programa de cooperação 
designam uma única autoridade de gestão 
e, para efeitos do artigo 113.º, n.  4, do 
mesmo regulamento, uma única autoridade 
de auditoria, que devem estar situadas no 
mesmo Estado-Membro.

1. Para efeitos dos artigos 113.º, n.º 1 e 
n.º 2 do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], os Estados-Membros que 
participam num programa de cooperação 
designam uma única autoridade de gestão, 
para efeitos do artigo 113.º, n.º 2, do 
mesmo regulamento, uma autoridade de 
certificação e, para efeitos do artigo 113.º, 
n.º 4, do mesmo regulamento, uma única 
autoridade de auditoria. A autoridade de 
gestão e a autoridade de auditoria devem 
situar-se no mesmo Estado-Membro.

Os Estados-Membros participantes de um 
programa de cooperação podem designar 
uma única autoridade de gestão que 
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desempenhe igualmente as funções de 
autoridade de certificação. As nomeações 
são efetuadas sem prejuízo da repartição 
de responsabilidades entre os 
Estados-Membros participantes no 
referido programa no que diz respeito à 
execução das correções financeiras, tal 
como estabelecida no programa de 
cooperação. 

Or. fr

Justificação

No âmbito dos programas de cooperação territorial, quando o desempenho das autoridades 
de certificação é comprovado, tanto no que respeita à assistência prestada como à mais-valia 
em benefício dos programas geridos (em termos de simplificação dos procedimentos, de 
harmonização das normas de controlo, de redução das irregularidades e de gestão dos 
custos), os Estados-Membros devem poder ter liberdade para manter as duas funções em 
separado. 

Alteração 355
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos dos artigos 113.º, n.º 1 e n.º 
2 do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], os Estados-Membros que 
participam num programa de cooperação 
devem nomear uma única autoridade de 
gestão e, para efeitos do artigo 113.º, n.º 4, 
do mesmo regulamento, uma única 
autoridade de auditoria, que devem estar 
situadas no mesmo Estado-Membro.

1. Para efeitos dos artigos 113.º, n.º 1 e n.º 
2 do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], os Estados-Membros que 
participam num programa de cooperação 
devem nomear uma única autoridade de 
gestão e, para efeitos do artigo 113.º, n.º 4, 
do mesmo regulamento, uma única 
autoridade de auditoria. A autoridade de 
gestão e a autoridade de auditoria devem 
estar situadas no mesmo Estado-Membro.
O Estado-Membro que participa num 
programa de cooperação pode designar 
uma única autoridade de gestão que, 
simultaneamente, assuma as funções de 
autoridade de certificação. As nomeações 
far-se-ão sem prejuízo da repartição de 
responsabilidades em relação à aplicação 
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de correções financeiras entre os 
Estados-Membros participantes, conforme 
estabelecido no programa de cooperação.

Or. en

Alteração 356
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se não estiver previsto um AECT 
como autoridade de gestão, os 
Estados-Membros, durante a elaboração 
do programa de cooperação, avaliarão a 
possibilidade de concretizar melhor os 
objetivos do programa através da 
designação de um AECT como autoridade 
de gestão.

Or. de

Alteração 357
Pervenche Berès
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Proposta de regulamento
Artigo 21 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que participam num 
programa de cooperação podem recorrer a 
um AECT como responsável pela gestão 
da totalidade ou parte do programa de 
cooperação, nomeadamente conferindo-lhe 
as responsabilidades de autoridade de 
gestão.

Os Estados-Membros que participam num 
programa de cooperação podem recorrer a 
um AECT como responsável pela gestão 
da totalidade ou parte do programa de 
cooperação, nomeadamente conferindo-lhe 
as responsabilidades de autoridade de 
gestão. É necessário assegurar que o 
princípio da parceria é respeitado nos 
termos do artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º [...RDC]1.
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__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Alteração 358
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 21 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que participam num 
programa de cooperação podem recorrer a 
um AECT como responsável pela gestão 
da totalidade ou parte do programa de 
cooperação, nomeadamente conferindo-lhe 
as responsabilidades de autoridade de 
gestão.

Os Estados-Membros que participam num 
programa de cooperação podem recorrer a 
um AECT, ou a outra pessoa jurídica 
estabelecida pela legislação de um dos 
países participantes, como responsável 
pela gestão da totalidade ou parte do 
programa de cooperação, nomeadamente 
conferindo-lhe as responsabilidades de 
autoridade de gestão. 

Or. pl

Alteração 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão de um programa 
de cooperação deve desempenhar as 
funções da autoridade de gestão e da 
autoridade de certificação previstas nos 
artigos 114.º e 115.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

1. A autoridade de gestão de um programa 
de cooperação deve desempenhar as 
funções da autoridade de gestão previstas 
no artigo 114.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Or. fr
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Justificação

Adaptação necessária ao artigo 20.º.

Alteração 360
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a autoridade de gestão não puder 
proceder às verificações previstas no artigo 
114.º, n.° 4, alínea a), do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] em toda a zona 
do programa, cada Estado-Membro ou país 
terceiro designa o organismo ou a 
individualidade responsáveis pela 
realização de tais verificações aos 
beneficiários do seu território 
(responsáveis pelo controlo).

Se a autoridade de gestão não puder 
proceder às verificações previstas no artigo 
114.º, n.° 4, alínea a), do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] em toda a zona 
do programa, cada Estado-Membro ou país 
terceiro, em conjunto com as autoridades 
regionais e locais eleitas, designa o 
organismo ou a individualidade 
responsáveis pela realização de tais 
verificações aos beneficiários do seu 
território (responsáveis pelo controlo).

Or. fr

Alteração 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os responsáveis pelo controlo devem, 
sempre que possível, ser os mesmos 
organismos responsáveis pela realização 
de tais verificações para os programas 
operacionais no âmbito do objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, ou, no caso dos países terceiros, 
pela realização de verificações 
comparáveis no âmbito dos instrumentos 
da política externa da União.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

Em virtude das regras de elegibilidade específicas aplicáveis à CTE, não é necessariamente 
relevante nomear os mesmos responsáveis pelo controlo para os programas CTE e os 
programas no âmbito do objetivo do Investimento no Crescimento e no Emprego. 

Alteração 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Funções da autoridade de certificação

A autoridade de certificação de um 
programa de cooperação deve 
desempenhar as funções previstas no 
artigo 115.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC]. Quando for nomeada 
uma única autoridade de gestão, esta deve 
desempenhar as funções previstas nos 
artigos 114.º e 115.º do mesmo 
regulamento. 

Or. fr

Justificação

Adaptação necessária ao artigo 20.º.

Alteração 363
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
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Acreditação
A autoridade de gestão é acreditada pelo 
organismo de acreditação do 
Estado-Membro onde se localiza a 
autoridade de gestão.

Or. fr

Justificação

Sugere-se a supressão da acreditação no que diz respeito ao objetivo de cooperação 
territorial, pois pretendemos igualmente suprimi-la do regulamento geral. De facto, tal 
acreditação obstruiria e complicaria consideravelmente os procedimentos.

Alteração 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão assegura que 
qualquer montante pago em resultado de 
uma irregularidade seja recuperado junto 
do beneficiário principal ou único. Os 
beneficiários reembolsam ao beneficiário 
principal quaisquer montantes pagos 
indevidamente.

2. A autoridade de gestão assegura que 
qualquer montante pago em resultado de 
uma irregularidade seja recuperado junto 
do beneficiário final. Os beneficiários 
finais reembolsam quaisquer montantes 
pagos indevidamente à autoridade de 
gestão.

Or. en

Alteração 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso o beneficiário principal não 
consiga assegurar o reembolso por parte 

3. Caso a autoridade de gestão não consiga
assegurar o reembolso por parte do 
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de outros beneficiários ou a autoridade de 
gestão não consiga assegurar o reembolso 
por parte do beneficiário principal ou 
único, o Estado-Membro ou país terceiro 
em cujo território o beneficiário está 
localizado ou, caso seja um AECT, onde 
este está registado, deve reembolsar à 
autoridade de gestão o montante pago 
indevidamente ao beneficiário. A 
autoridade de gestão é responsável pelo 
reembolso dos montantes em questão ao 
orçamento geral da União, em 
conformidade com a repartição de 
responsabilidades dos Estados-Membros
participantes no programa de cooperação.

beneficiário final, o Estado-Membro ou 
país terceiro em cujo território o 
beneficiário final está localizado ou, caso 
seja um AECT, onde este está registado, 
deve reembolsar à autoridade de gestão o 
montante pago indevidamente ao 
beneficiário. A autoridade de gestão é 
responsável pelo reembolso dos montantes 
em questão ao orçamento geral da União, 
em conformidade com a repartição de 
responsabilidades dos Estados-Membros
participantes no programa de cooperação.

Or. en

Alteração 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 28 

Texto da Comissão Alteração

As regras pormenorizadas relativas à 
gestão financeira, programação, 
monitorização, avaliação e ao controlo da 
participação de países terceiros nos 
programas de cooperação transnacional e 
inter-regional, como referido no artigo 3.º, 
n.º 4, segundo parágrafo, e n.º 5, são 
estabelecidas no programa de cooperação 
respetivo e/ou no respetivo acordo 
financeiro entre a Comissão, cada um dos 
países terceiros e o Estado-Membro onde 
se situa a autoridade de gestão do programa 
de cooperação em causa, consoante o caso.

As regras pormenorizadas relativas à 
gestão financeira, programação, 
monitorização, avaliação e ao controlo da 
participação de países terceiros nos 
programas de cooperação transfronteiras,
transnacional e inter-regional, como 
referido no artigo 3.º, n.º 4, segundo 
parágrafo, e n.º 5, são estabelecidas no 
programa de cooperação respetivo e/ou no 
respetivo acordo financeiro entre a 
Comissão, cada um dos países terceiros e o 
Estado-Membro onde se situa a autoridade 
de gestão do programa de cooperação em 
causa, consoante o caso.

Or. fr

Justificação

Não há motivos, a priori, para não ter em consideração os programas transfronteiras que 
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envolvam regiões ultraperiféricas e países terceiros.

Alteração 367
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os poderes para adotar atos delegados 
referidos no artigo 17.º, n.º 1, são 
conferidos à Comissão por um período 
indeterminado a contar da entrada em 
vigor do presente regulamento.

2. Os poderes para adotar atos delegados 
referidos no artigo 17.º, n.º 1, são 
conferidos à Comissão por um período de 3 
anos.

Or. en

Alteração 368
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Anexo 1

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Anexo 1 

Texto da Comissão Alteração

Aditar a seguinte regra à rubrica 
«Transportes» da tabela do anexo:
Vias marítimas Toneladas-km 
Aumento da carga de mercadorias 
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transportadas por  vias marítimas 

Or. fr

Alteração 370
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Anexo – título 

Texto da Comissão Alteração

Indicadores comuns para o objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia 
(referidos no artigo 15.º)

Suprimido

Or. en


