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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
disposições específicas aplicáveis ao apoio prestado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional ao objetivo da Cooperação Territorial Europeia
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0611/2),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 178.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0326/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social de … de abril de 20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de … de julho de 20122

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão dos 
Transportes e do Turismo e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado em JO.
2 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 1

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 zonas rurais, às zonas afetadas pelas 
transições industriais e às regiões que 
sofrem limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes, tais como as regiões 
mais setentrionais com densidade 
populacional muito baixa e as regiões 
insulares, transfronteiras e de montanha.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa completar a referência ao artigo 174.º.

Alteração 2

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 

(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, tendo em conta a 
acessibilidade dos transportes e a 
insuficiência de infraestruturas, a 
inadequação do ambiente empresarial, a 
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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.

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 do 
potencial ainda intacto nas zonas 
transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração no 
mercado de trabalho transfronteiras, 
cooperação entre universidades e centros 
de saúde e desenvolvimento global de 
serviços transfronteiras de interesse 
económico geral) 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. en

Justificação

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.
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Alteração 3

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 e o IPA, incluindo sempre que não 
possam ser adotados ou tenham de ser 
interrompidos os programas de cooperação 
com o exterior. A Comissão deve velar por 
que este tipo de mecanismo permita um 
melhor funcionamento, uma coordenação 
efetiva e sinergias na estrutura 
organizacional da própria Comissão, 
assim como nos instrumentos de política 
externa e interna da União, com o 
objetivo de assegurar os melhores 
resultados políticos possíveis permitindo 
que estes instrumentos se complementem 
entre si.

Or. en

Justificação
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. A Comissão deve velar por que este tipo de mecanismo permita um melhor 
funcionamento da estrutura organizacional dos instrumentos de política externa e interna da 
União com o objetivo de assegurar os melhores resultados políticos possíveis.

Alteração 4

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 

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

Europeia, mantendo em simultâneo uma 
concentração significativa na cooperação 
transfronteiras e um potencial de 
flexibilidade entre os componentes dos 
Estados-Membros, e garantindo um nível 
de financiamento suficiente para a 
cooperação com as regiões ultraperiféricas.

Or. en

Justificação

Quase metade dos Estados-Membros tem recorrido à flexibilidade durante o período atual e, 
em alguns casos, esta tem sido um instrumento necessário para efetuar transferências 
durante o período de programação, uma vez que se introduziram novas políticas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Devido à frequente participação de 
pessoal de mais do que um Estado-
Membro nas operações, e dado o número 
de ações em que os custos de pessoal são 
significativos, deve ser aplicada uma taxa 
fixa correspondente ao custo de pessoal aos 
restantes custos diretos das operações de 
cooperação, o que evitará manter 
contabilidades individuais para a gestão de 
tais operações.

(26) Devido à frequente participação de 
pessoal de mais do que um Estado-
Membro nas operações e à grande 
necessidade de pessoal para os programas 
de cooperação territorial, e dado o número 
de ações em que os custos de pessoal são 
significativos, deve ser aplicada uma taxa 
fixa correspondente ao custo de pessoal aos 
restantes custos diretos das operações de 
cooperação, o que evitará manter 
contabilidades individuais para a gestão de 
tais operações.

Or. en

Justificação

De um modo geral, os custos de pessoal representam entre 30 a 50 % do custo total do 
projeto. 
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Alteração 6

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 
benefício das regiões da União, a 
intervenção do FEDER para o 
financiamento de projetos situados no 
território de países terceiros.

(27) As regras sobre a flexibilidade relativa 
à localização das operações fora da zona do 
programa devem ser simplificadas. É 
necessário apoiar e facilitar 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 benefício das regiões da 
União, a intervenção do FEDER para o 
financiamento de projetos situados no 
território de países terceiros.

Or. en

Alteração 7

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 modo:

1. Os recursos para o objetivo de 
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 
XX XXX XXX XXX euros1), que serão 
atribuídos do seguinte modo:

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

(a) 73,24 % (ou seja, um total de 
X XXX XXX XXX euros2) para as regiões 
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transfronteiras; transfronteiras;
(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 euros3) para a 
cooperação transnacional;

(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 euros4) para a cooperação 
inter-regional;
_____________
1,2,3,4 montantes dependentes dos recursos 
globais disponíveis para a política de 
coesão durante o período de 2014 a 2020

Or. en

Justificação

A disponibilização de 7 % dos recursos globais pelos Fundos no período de 2014 a 2020 
justifica-se por uma questão de coerência com uma posição anterior do Parlamento Europeu 
aprovada em plenário, segundo a qual se solicitava a atribuição de 7 % dos recursos globais 
destinados à política de coesão à Cooperação Territorial Europeia.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A título do objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, cada 
Estado-Membro pode transferir até 15 % 
da dotação financeira de um dos 
componentes mencionados no n.º 1, 
alíneas a) e b,) para outro.

Or. en

Justificação

No período entre 2007 e 2013, foi possível reatribuir até 15 % dos fundos entre a cooperação 
transfronteira e a cooperação transnacional e tal deve ser mantido. Este mecanismo é um 
exemplo de uma abordagem ascendente e permite que os Estados-Membros e as regiões 
concedam prioridade a um dos componentes.
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Alteração 9

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 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.

2. Os programas de cooperação que 
englobam as regiões ultraperiféricas 
receberão, no mínimo, 150 % do apoio da 
Cooperação Territorial Europeia de que 
beneficiaram no período de 2007-2013. 
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. en

Justificação

Importa sublinhar que os 150 % de apoio que são mencionados correspondem à parte da 
Cooperação Territorial Europeia inserida no FEDER.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

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 
internos ou externos de cooperação 
transfronteiras contemplados no n.º 1, 
alínea a), em que participe o Estado-
Membro em causa.

Se, até 30 de junho de 2017, se verificar Se, até 30 de junho de 2017, se verificar 
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que nem todos os programas transfronteiras 
e relativos às bacias marítimas abrangidos 
pelo IVE e pelo IPA foram apresentados à 
Comissão, a totalidade do apoio do FEDER 
mencionado no n.º 4 e correspondente aos 
anos restantes até 2020 será atribuída aos 
programas de cooperação transfronteiras 
internos contemplados no n.º 1, alínea a), 
em que participe o Estado-Membro em 
causa.

que nem todos os programas transfronteiras 
e relativos às bacias marítimas abrangidos 
pelo IVE e pelo IPA foram apresentados à 
Comissão, a totalidade do apoio do FEDER 
mencionado no n.º 4 e correspondente aos 
anos restantes até 2020 será atribuída aos 
programas de cooperação transfronteiras 
internos ou externos contemplados no n.º 
1, alínea a), em que participe o Estado-
Membro em causa.

Or. en

Justificação

Propõe-se o alargamento desta disposição e a possibilidade de se recorrer igualmente aos 
fundos do FEDER "devolvidos" para ações de cooperação no âmbito dos programas externos 
em vigor.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se tal acontecer, o apoio do FEDER 
referido no n.º 4 correspondente às frações 
anuais ainda não autorizadas deve ser 
atribuído aos programas de cooperação 
transfronteiras internos contemplados no 
n.º 1, alínea a), em que participe o 
Estado-Membro em causa, a pedido deste.

Se tal acontecer, o apoio do FEDER 
referido no n.º 4 correspondente às frações 
anuais ainda não autorizadas deve ser 
atribuído aos programas de cooperação 
transfronteiras internos ou externos
contemplados no n.º 1, alínea a), em que 
participe o Estado-Membro em causa, a 
pedido deste.

Or. en

Justificação

Propõe-se o alargamento desta disposição e a possibilidade de se recorrer igualmente aos 
fundos do FEDER "devolvidos" para ações de cooperação no âmbito dos programas externos 
em vigor.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – 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 5 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transfronteiras;

Or. en

Justificação

A atual proposta negligencia a complexidade e alguns dos desafios enfrentados pelas regiões 
fronteiriças (por exemplo, o acesso limitado a serviços de interesse económico geral) e pelas 
zonas de cooperação transnacional (por exemplo, alterações demográficas). O aumento da 
flexibilidade na hora de eleger prioridades reforçará a possibilidade de as regiões 
selecionarem a combinação de soluções que mais se adequa aos desafios comuns.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – 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 5 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada programa 
de cooperação transnacional;

Or. en

Justificação

A mesma justificação da alteração 12.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

(i) integração nos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 

(i) integração nos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
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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 da mão-de-obra, 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

As questões relacionadas com a mobilidade transfronteiras geral deveriam constituir uma 
prioridade de investimento separada (ver alínea iii)).

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) apoio para o estabelecimento ou a 
melhoria do acesso a serviços 
transfronteiras comuns de interesse 
económico geral (no âmbito do objetivo 
temático de fomento da inclusão social e 
do combate à pobreza);

Or. en

Justificação
As possibilidades de melhorar as soluções de serviços fronteiriços comuns mediante a 
obtenção de economias de escala são importantes para os projetos relacionados com o uso 
partilhado de serviços e soluções comuns de caráter público, nomeadamente em matéria de 
saúde, educação e serviços de emergência. A necessidade de soluções criativas assumirá 
mais importância nas regiões transfronteiras da Europa, devido, entre outros motivos, ao 
declínio demográfico registado nessas mesmas regiões. 
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Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

i-B) desenvolvimento da mobilidade 
transfronteiras através da melhoria da 
acessibilidade dos transportes e das 
ligações, incluindo o reforço dos postos 
fronteiriços e o desenvolvimento das 
capacidades nas fronteiras externas, 
investimento em novas ligações 
transfronteiras, criação de soluções tendo 
em vista a harmonização dos horários e 
dos sistemas de emissão de bilhetes e 
novas ligações de transportes, se estes 
promoverem significativamente o 
desenvolvimento económico e funcional 
da área abrangida pelo programa (no 
âmbito do objetivo temático da promoção 
de transportes sustentáveis e eliminação 
dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede);

Or. en

Justificação

A mobilidade transfronteiras e, por conseguinte, a acessibilidade dos transportes, deveria 
constituir uma das prioridades de investimentos dos programas de cooperação territorial 
europeia devido aos desafios específicos que as regiões fronteiriças enfrentam e a fim de ter 
em conta o potencial de fomento que estes investimentos poderão ter dentro das fronteiras ao 
abrigo destas prioridades.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea a) – subalínea i-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-C) investimentos em infraestruturas e 
equipamentos comuns, assim como em 
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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 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. en

Justificação

As infraestruturas devem ser apoiadas, sobretudo devido à importância deste tipo de 
investimentos nos programas operacionais transfronteiras, cuja investigação técnica e 
conhecimentos humanos relativos às circunstâncias locais são frequentemente necessários 
para difundir as melhores práticas em toda a área abrangida pelo programa. Os programas 
de cooperação podem continuar a trabalhar no âmbito destes objetivos, tendo, além disso, em 
conta o facto de o Parlamento ter solicitado uma melhoria da coordenação entre os projetos 
RTE, em particular no que se refere aos transportes e à energia e às infraestruturas 
transfronteiras [A7-0222/2011].

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – 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: 

i) 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);

ii) superação de desafios comuns 
associados às alterações demográficas (no 
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âmbito do objetivo temático da inclusão 
social e do combate à pobreza);
iii) continuação da cooperação 
transfronteiras marítima que não está 
abrangida pelos programas de cooperação 
transfronteiras;

Or. en

Justificação

Continuação da cooperação transfronteiras marítima enquanto prioridade de investimento 
no quadro da cooperação transfronteiras à qual o considerando 17 faz referência.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) no quadro da cooperação inter-
regional: 
i) reforço da eficácia da política de 
coesão, fomentando o intercâmbio de 
experiências entre regiões e cidades para 
melhorar a conceção e a execução dos 
programas operacionais;
ii) cooperação entre clusters inovadores e 
de investigação intensiva e os 
intercâmbios entre os investigadores e os 
institutos de investigação;

Or. en

Justificação

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. A Comissão deve velar por que este tipo de mecanismo permita um melhor 
funcionamento da estrutura organizacional dos instrumentos de política externa e interna da 
União com o objetivo de assegurar os melhores resultados políticos possíveis.
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Alteração 20

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

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 uma 
melhor coordenação entre os Fundos, o 
FEADER, o FEAMP e os outros 
instrumentos de financiamento nacionais e 
da União, incluindo o IVE, o IPA e o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento, e o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), 
prestando a devida atenção à estrutura 
prática da execução da eventual 
componente do IVE nos programas de 
cooperação territorial europeia;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 2 – alínea f) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) um quadro para cada ano, em 
conformidade com os artigos 53.º, 110.º e 
111.º do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC], especificando o montante total da 
dotação financeira prevista para o apoio do 
FEDER;

(i) um quadro para cada ano, em 
conformidade com as disposições relativas 
às taxas de cofinanciamento estipuladas 
nos artigos 53.º, 110.º e 111.º do 
Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC], 
especificando o montante total da dotação 
financeira prevista para o apoio do 
FEDER;

Or. en

Justificação

O Regulamento CTE não aborda todas as questões pertinentes mas contém referências a 
outros regulamentos, o que dificulta a sua leitura e dá margem para diferentes 
interpretações. No artigo 7.º, é necessário seguir uma longa cadeia de referências que nos 
remetem de um regulamento para outro.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Cada programa de cooperação deve 
incluir:

3. Se for caso disso, um programa de 
cooperação deve incluir:

Or. en

Justificação
Se a descrição das ações que figuram neste artigo for aplicável ao programa de cooperação, 
dever-se-á proceder a uma avaliação a um nível adequado.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As operações realizadas 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. en

Justificação

É necessário que este comité de direção possa ser formado por membros que não os do comité 
de monitorização (por exemplo, representantes das regiões).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os beneficiários principais devem estar 
localizados, e o beneficiário único deve 

4. Os beneficiários principais devem estar 
localizados, e o beneficiário único deve 
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estar registado, num Estado-Membro. estar registado, num Estado-Membro, salvo 
decisão contrária dos Estados-Membros e 
dos países terceiros que participem no 
programa de cooperação, no respeito dos 
requisitos relativos às verificações e 
auditorias à gestão.

Or. en

Justificação

A título de exemplo, os parceiros noruegueses tiveram entre 35 a 40 parcerias principais. 
Trata-se de algo importante para demonstrar aos parceiros noruegueses que também eles 
podem ser parceiros principais.

Alteração 25

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 1 800 000 euros.

Or. en

Justificação

O montante mínimo proposto para a assistência técnica (1 500 000 euros) é demasiado baixo 
para garantir uma execução adequada dos programas de cooperação e negligencia a 
complexidade da abordagem multinacional e as dimensões geográficas de algumas áreas 
abrangidas pelo programa. Tendo em conta que um dos principais interesses dos programas 
passa por assegurar a sua devida execução, é necessário que haja mais flexibilidade a nível 
nacional para conseguir que as estruturas dos programas de cooperação funcionem.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Os custos de pessoal de uma operação Além das disposições relativas às taxas 
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podem ser calculados a uma taxa fixa de 15
% dos custos diretos, excluindo os custos 
de pessoal dessa mesma operação.

fixas para custos indiretos estipuladas no 
artigo 58.º do Regulamento (UE) n.º /2012 
[RDC], 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.

Or. en

Justificação

De um modo geral, os custos de pessoal representam entre 30 a 50 % do custo total do 
projeto. No entanto, não se deve ignorar os aspetos relacionados com a auditoria do projeto.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.° 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.º 4, do 
mesmo regulamento, uma única autoridade 
de auditoria, que devem estar situadas no 
mesmo Estado-Membro.

1. Para efeitos das disposições relativas à 
designação das autoridades estabelecidas 
no artigo 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.º 4, do mesmo 
regulamento, uma única autoridade de 
auditoria, que devem estar situadas no 
mesmo Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O Regulamento CTE não aborda todas as questões pertinentes mas contém referências a 
outros regulamentos, o que dificulta a sua leitura e dá margem para diferentes 
interpretações. No artigo 7.º, é necessário seguir uma longa cadeia de referências que nos 
remetem de um regulamento para outro.
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