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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 que estabelece 
disposições específicas relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao 
objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego, e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0614),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 178.º, n.º 1, e 349.º, n.º 1, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0328/2011),

– 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 Europeu, de 25 de abril de 20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 3 de maio 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 Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 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 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 no Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas e atenuação 
das alterações climáticas. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
desenvolvimento da região, bem como as 
necessidades específicas das regiões cujo 
PIB per capita em 2007-13 foi inferior a 
75% da média do PIB da UE-25 no período 
de referência.

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
tecnologias da informação e da 
comunicação, pequenas e médias empresas 
e atenuação das alterações climáticas. O 
nível de concentração deve ter em conta o 
nível de desenvolvimento da região, bem 
como as necessidades específicas das 
regiões cujo PIB per capita em 2007-13 foi 
inferior a 75% da média do PIB da UE-25 
no período de referência.

Or. en

Justificação

Texto alinhado com as alterações 16 e 17.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A). As sinergias entre a política de 
coesão e a política de investigação e 
inovação, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º [...]/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [...] 
que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)1

(«Horizonte 2020»), devem ser 
garantidas, tendo em consideração os 
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esforços de criação da «escala de 
excelência» passíveis de contribuir para 
uma participação mais ampla no 
Horizonte 2020.
_____________
1 JO L ...

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores para avaliar o 
avanço dos programas antes de os Estados-
Membros elaborarem os seus programas 
operacionais. Estes indicadores devem ser 
complementados pelos indicadores 
específicos do programa.

(6) Deve ser estabelecido um conjunto 
comum de indicadores para avaliar o 
avanço dos programas antes de os Estados-
Membros elaborarem os seus programas 
operacionais. Estes indicadores devem ser 
complementados pelos indicadores de 
resultados e realizações específicos do 
programa.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No âmbito do desenvolvimento urbano 
sustentável, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas e 
definir um procedimento para estabelecer a 
lista das cidades abrangidas por estas 
ações e determinar a dotação financeira 
para as mesmas.

(7) No âmbito do desenvolvimento urbano 
sustentável, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos, 
demográficos e sociais que afetam as 
zonas urbanas e definir um procedimento 
para selecionar as zonas urbanas 
funcionais abrangidas por estas ações e 
determinar a dotação financeira para as 
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mesmas.

Or. en

Justificação

Texto alinhado com a alteração 43.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Com base na experiência e nas 
vantagens colhidas da integração de 
medidas atinentes ao desenvolvimento 
urbano sustentável nos programas 
operacionais apoiados pelo FEDER 
durante o período de 2007-2013, deve ser 
dado um novo passo a nível da União, 
através da criação de uma plataforma de 
desenvolvimento urbano.

Suprimido

Or. en

Justificação

Texto alinhado com as alterações 48 - 51.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento, devem 
ser conferidos poderes de execução à 
Comissão no que toca à lista de cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano. Tais poderes 
devem ser exercidos em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

(13) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento, devem 
ser conferidos poderes de execução à 
Comissão no que toca à lista de 
indicadores comuns. Tais poderes devem 
ser exercidos em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
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de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão.

regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 
coesão económica, social e territorial, 
através da correção dos principais 
desequilíbrios regionais e do apoio ao 
desenvolvimento e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio e das regiões menos 
desenvolvidas.

O FEDER contribui para o financiamento 
do apoio que tem por objetivo reforçar a 
coesão económica, social e territorial, 
através da correção dos principais 
desequilíbrios regionais e do apoio ao 
desenvolvimento e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio, das regiões menos desenvolvidas 
e das regiões que enfrentam desafios e 
desvantagens de ordem demográfica.

Or. en

Justificação

A União Europeia enfrenta atualmente mudanças demográficas sem precedentes 
(envelhecimento da população, baixas taxas de natalidade, migração). Esta situação 
representa um desafio tanto para a economia como para a saúde e os serviços sociais. De 
igual modo, tem grande impacto nas regiões e cidades europeias. Atendendo a estes desafios, 
importa adaptar as políticas existentes para dar uma melhor resposta às crescentes 
necessidades a nível local e regional neste contexto.
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Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

a) o investimento produtivo que contribui 
para criar e manter empregos sustentáveis, 
através de ajudas diretas ao investimento, 
nas pequenas e médias empresas (PME);

a) o investimento produtivo que contribui 
para criar e manter empregos sustentáveis, 
nomeadamente através de ajudas diretas ao 
investimento, nas pequenas e médias 
empresas (PME);

Or. en

Justificação

As pequenas e médias empresas são a principal fonte de emprego na UE. A criação de 
melhores condições para as PME através do apoio às suas atividades constitui, portanto, o 
foco das políticas da UE. Contudo, partir do princípio de que as empresas de maior dimensão
não precisam de ajuda para superar as suas dificuldades, em especial no ambiente adverso de 
negócios gerado pela presente crise, poderá revelar-se contraproducente para as PME, devido 
às multifacetadas interdependências entre os dois tipos de empresas. Assim, desde que 
cooperem com PME, as empresas de maior dimensão não devem ficar excluídas do 
financiamento.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

b) o investimento na prestação das
infraestruturas necessárias para prestar 
serviços básicos aos cidadãos, nas áreas da 
energia, do ambiente, dos transportes e das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC);

b) o investimento em infraestruturas 
acessíveis, necessárias para prestar serviços 
básicos aos cidadãos nas áreas da energia, 
do ambiente, dos transportes e das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC);

Or. en

Justificação

A alteração visa garantir a não discriminação de grupos de pessoas, em especial os idosos e os 
deficientes, no acesso aos serviços.
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Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

c) o investimento em infraestruturas sociais 
e educativas;

c) o investimento em infraestruturas 
sociais, sanitárias, educativas, culturais, 
desportivas e turísticas acessíveis;

Or. en

Justificação

A alteração visa garantir a não discriminação de grupos de pessoas, em especial os idosos e os 
deficientes, no acesso aos serviços. Além disso, a alteração alarga o âmbito do apoio 
introduzindo três setores que são de uma importância fundamental para os cidadãos e a 
economia da Europa.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a criação de redes, cooperação e 
intercâmbio de experiências entre regiões, 
cidades e intervenientes sociais, 
económicos e ambientais pertinentes.

(iv) a criação de redes, cooperação e 
intercâmbio de experiências entre 
autoridades locais e regionais e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes;

Or. en

Justificação

A criação de redes, a cooperação e o intercâmbio de experiências abrangem também outras 
autoridades para além das regiões e das cidades. O termo «autoridades locais e regionais» 
engloba-as a todas, realçando o papel dos intervenientes e não das comunidades.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) o desenvolvimento de instrumentos 
financeiros, tais como empréstimos, 
garantias e participações de capital ou 
outras formas de assistência renovável, tal 
como define o artigo 32.º do Regulamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC];

Or. en

Justificação

Os instrumentos financeiros renováveis estão a adquirir uma importância crescente, em 
especial se atendermos às limitações do financiamento disponível e à pressão no sentido de 
uma utilização mais eficaz dos recursos disponíveis. No que respeita à política de coesão, o 
FEDER é a principal fonte de apoio para os instrumentos financeiros. A alteração introduz a 
nova categoria de intervenção para destacar o papel dos instrumentos financeiros no âmbito 
de aplicação do apoio do fundo.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

Nas regiões mais desenvolvidas, o 
FEDER não prestará apoio ao 
investimento nas infraestruturas 
necessárias para prestar serviços básicos 
aos cidadãos, nas áreas do ambiente, 
transportes e tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC).

Suprimido

Or. en

Justificação

Excluir do apoio as infraestruturas de serviços básicos nas áreas do ambiente, dos transportes 
e das TIC não reflete a situação real das regiões europeias nem toma em consideração as 
necessidades visíveis e as eventuais dificuldades para satisfazê-las devido à atual crise. Além 
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disso, essa exclusão teria um efeito negativo na realização dos objetivos da estratégia 
Europa 2020. A fim de não bloquear o potencial de desenvolvimento em toda a Europa, as 
regiões mais desenvolvidas deviam também ser elegíveis para o acesso aos fundos neste 
contexto, desde que este se destine a financiar infraestruturas de pequena escala.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

b) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa em instalações abrangidas 
pela Diretiva 2003/87/CE;

b) o investimento com vista a conseguir a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em instalações abrangidas pelo 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, exceto 
em instalações de aquecimento e 
arrefecimento urbano e em centrais de 
produção combinada de calor e 
eletricidade;

Or. en

Justificação

A exclusão total do âmbito de aplicação do apoio dos investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa em instalações abrangidas pelo RCLE limitaria o 
potencial de poupança energética decorrente da modernização das redes de aquecimento e 
arrefecimento urbano e das instalações de produção combinada de calor e eletricidade. De 
igual modo, excluiria investimentos que proporcionam um dos serviços básicos prestados aos 
cidadãos. Além disso, tal como no período de programação 2007-2013, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de optar entre os fundos estruturais e as receitas do RCLE (50% das 
quais devem ser utilizadas para apoiar projetos de atenuação e adaptação às alterações 
climáticas) para financiarem investimentos hipocarbónicos.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

c) a produção, transformação e 
comercialização do tabaco e dos produtos 
do tabaco;

Suprimido
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Or. en

Justificação

Embora o setor do tabaco não deva ser apoiado pela UE, não é razoável excluir apenas um 
segmento de mercado não favorecido pela União Europeia.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

(i) pelo menos 80 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC];   

(i) pelo menos 70 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC];   

Or. en

Justificação

Uma concentração temática que exigisse que 80% dos recursos fossem concentrados em 3 
objetivos temáticos limitaria demasiado a possibilidade de os Estados-Membros e as regiões 
adaptarem os seus programas às necessidades territoriais específicas. A redução da quota 
obrigatória dos recursos repartidos e a introdução de mais um objetivo temático garantirão 
uma maior flexibilidade. 

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

(i) pelo menos 50 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC];

(i) pelo menos 40 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC];

Or. en



PR\900292PT.doc 15/36 PE487.951v01-00

PT

Justificação

Uma concentração temática que exigisse que 50% dos recursos fossem concentrados em 3 
objetivos temáticos limitaria demasiado a possibilidade de os Estados-Membros e as regiões 
adaptarem os seus programas às necessidades territoriais específicas. A redução da quota 
obrigatória dos recursos repartidos e a introdução de mais um objetivo temático garantirão 
uma maior flexibilidade.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(ii) pelo menos 6 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

(ii) pelo menos 10 % do total dos recursos 
do FEDER a nível nacional são atribuídos 
ao objetivo temático estabelecido no artigo 
9.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

Or. en

Justificação

Texto alinhado com a alteração 26, que inclui os sistemas de transporte de baixo teor de 
carbono e a mobilidade urbana no objetivo temático fixado no artigo 9.º, ponto 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], deve proceder-se à adaptação da quota obrigatória 
de investimentos relativos à eficiência energética.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação da alínea a), subalínea i), 
nas regiões cujo PIB per capita em 2007-
13 foi inferior a 75 % da média do PIB da 
UE-25 no período de referência, mas que 
são elegíveis para a categoria em transição, 
ou em regiões mais desenvolvidas, na 
aceção do artigo 82.º, alíneas b) e c), do 
Regulamento (UE) n.º [ ]/2012 [RDC], no 
período de 2014-2020, pelo menos 60 % 
do total dos recursos do FEDER a nível 

A alínea b) do presente artigo aplica-se 
também às regiões cujo PIB per capita em 
2007-13 foi inferior a 75 % da média do 
PIB da UE-25 no período de referência, 
mas que são elegíveis para a categoria em 
transição, ou em regiões mais 
desenvolvidas, na aceção do artigo 82.º, 
alíneas b) e c), do Regulamento (UE) n.º [ 
]/2012 [RDC], no período de 2014-2020.
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nacional devem ser atribuídos a cada um 
dos objetivos temáticos definidos no artigo 
9.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC].

Or. en

Justificação

Devido ao seu novo estatuto especial e às suas necessidades complexas, as regiões em fase de 
saída devem, no que respeita à concentração temática, beneficiar de um tratamento igual ao 
das regiões menos desenvolvidas.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção do investimento em I&I das 
empresas, desenvolvimento de produtos e 
serviços, transferência de tecnologia, 
inovação social e aplicações de interesse 
público, estimulação da procura, redes, 
clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;

b) Promoção do investimento em I&I das 
empresas, desenvolvimento de produtos e 
serviços, transferência de tecnologia, 
inovação social, indústrias culturais e 
criativas, aplicações de interesse público, 
estimulação da procura, redes, clusters e 
inovação aberta através de especialização 
inteligente;

Or. en

Justificação

A cultura é reconhecida como um importante fator de desenvolvimento económico e 
atratividade das regiões e cidades europeias. O setor cultural e criativo europeu é uma das 
principais fontes de dinamismo da economia europeia. Nos últimos anos, cresceu mais 
rapidamente do que a maioria dos outros setores e reúne potencial para gerar criatividade, 
inovação e empreendedorismo numa vasta série de atividades. Nesse sentido, a cultura pode 
ser vista como um catalisador da criatividade e da inovação no âmbito da estratégia 
Europa 2020.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Desenvolvimento de ligações e 
sinergias apropriadas com o 
Horizonte 2020;

Or. en

Justificação

O FEDER e o Horizonte 2020 comungam, em larga medida, dos mesmos objetivos em matéria 
de investigação e inovação, mas têm uma abordagem diferente e seguem uma metodologia 
diferente. O desenvolvimento de ligações e sinergias entre os dois instrumentos contribuiria 
para a realização da iniciativa emblemática do crescimento inteligente, inserida nos objetivos 
da estratégia Europa 2020.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, saúde em linha, 
info-inclusão.

c) Fomento das aplicações TIC na 
administração pública em linha, 
aprendizagem em linha, cultura em linha, 
saúde em linha, info-inclusão.

Or. en

Justificação

A cultura é reconhecida como um importante fator de desenvolvimento económico e 
atratividade das regiões e cidades europeias. O setor cultural e criativo europeu é uma das 
principais fontes de dinamismo da economia europeia, devendo também ser apoiado no 
domínio das TIC.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Desenvolvimento de novos modelos 
empresariais para as PME, tendo 
especialmente em vista a sua 
internacionalização.

b) Desenvolvimento e aplicação de novos 
modelos empresariais para as PME, tendo 
especialmente em vista a sua 
internacionalização.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de novos modelos empresariais não deve ficar limitado às PME recém-
criadas.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
PME;

b) Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias renováveis nas 
empresas, independentemente da sua 
dimensão;

Or. en

Justificação

Todas as empresas, independentemente da sua dimensão, devem ser incentivadas a utilizar 
energias renováveis e a envidar esforços no sentido de uma utilização eficiente da energia. Isto 
contribuiria para a realização dos objetivos da estratégia Europa 2020.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio à eficiência energética e às c) Apoio à eficiência energética e às 
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energias renováveis nas infraestruturas 
públicas e no setor da habitação;

energias renováveis nas infraestruturas 
públicas, nos edifícios históricos e no setor 
da habitação;

Or. en

Justificação

Independentemente da propriedade dos mesmos, deve apoiar-se a eficiência energética e a 
utilização de energias renováveis nos edifícios históricos, pois estes edifícios constituem parte 
do património cultural da Europa e requerem um tratamento especial.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade 
urbana sustentável.

Or. en

Justificação

O setor dos transportes, em especial nas zonas urbanas, é um dos setores que mais contribuem 
para a transição para uma economia de baixo teor de carbono, devendo, por isso, ser incluído 
neste objetivo temático.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Melhoria da eficiência energética e 
reforço da segurança energética através 
da construção e modernização das redes 
de transporte e distribuição de 
eletricidade, gás natural e petróleo, da 
infraestrutura de armazenamento de gás 
natural e petróleo e da infraestrutura de 
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GNL.

Or. en

Justificação

A construção e a modernização das redes de transporte e distribuição e da infraestrutura de 
armazenamento poderiam contribuir significativamente para a realização dos objetivos da 
estratégia Europa 2020 em matéria de energia.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Proteger o ambiente e a eficiência dos 
recursos:

Preservar e proteger o ambiente e a 
eficiência dos recursos:

Or. en

Justificação

A alteração reforça a coerência do texto, alinhando o texto do artigo com a formulação 
utilizada no Tratado.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor dos 
resíduos para satisfazer os requisitos do 
acervo em matéria de ambiente;

a) Investimento no setor dos resíduos para, 
entre outras coisas, satisfazer os requisitos 
do acervo em matéria de ambiente;

Or. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Resolução das necessidades 
significativas de investimento no setor da 
água para satisfazer os requisitos do acervo 
em matéria de ambiente;

b) Investimento no setor da água para,
entre outras coisas, satisfazer os requisitos 
do acervo em matéria de ambiente;

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património cultural;

c) Proteção, promoção e desenvolvimento 
do património natural e cultural;

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Promoção de tecnologias inovadoras 
para reduzir a poluição atmosférica;

Or. en
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a regeneração 
de instalações industriais abandonadas e a 
redução da poluição do ar.

e) Ações para melhorar a qualidade do 
ambiente urbano, incluindo a revitalização 
das cidades, a regeneração de instalações 
industriais abandonadas, a reabilitação de 
locais contaminados e a reabilitação de 
infraestruturas culturais.

Or. en

Justificação

A especificação das ações elencadas devia salientar a sua importância para a eliminação dos 
obstáculos ao desenvolvimento económico.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desenvolvimento de sistemas de 
transportes ecológicos e com baixo teor de 
carbono e promoção da mobilidade 
urbana sustentável;

Suprimido

Or. en

Justificação

Texto alinhado com a alteração 26.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento de um sistema d) Desenvolvimento e reabilitação de um 
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ferroviário interoperável global e de 
elevada qualidade.

sistema ferroviário interoperável global e 
de elevada qualidade.

Or. en

Justificação

A reabilitação, através da modernização, das infraestruturas existentes aumentaria a sua 
capacidade e, em termos de realização de objetivos, produziria um contributo e um efeito final 
idênticos aos do desenvolvimento de novas infraestruturas.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Desenvolvimento de sistemas 
ecológicos de transportes marítimos e de 
vias navegáveis interiores. 

Or. en

Justificação

O transporte por vias navegáveis oferece um grande potencial no contexto dos esforços 
destinados a assegurar transportes sustentáveis, energeticamente eficientes e respeitadores do 
ambiente na Europa, devendo, por conseguinte, ser também apoiado pelo FEDER.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolvimento dos viveiros de 
empresas e do apoio à atividade por conta 
própria e à criação de empresas;

a) Apoio ao desenvolvimento dos viveiros 
de empresas e apoio à atividade por conta 
própria e à criação de empresas;

Or. en
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Iniciativas locais de desenvolvimento e 
ajuda às estruturas que prestam serviços de 
proximidade para criar novos empregos, 
sempre que essas medidas não se 
enquadrem no âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [FSE];

b) Apoio às iniciativas locais de 
desenvolvimento e ajuda às estruturas que 
prestam serviços de proximidade para criar 
novos empregos, sempre que essas 
medidas não se enquadrem no âmbito de 
aplicação do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [FSE];

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o 
desenvolvimento nacional, regional e local, 
para a redução das desigualdades de saúde 
e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária;

a) Investir na saúde e nas infraestruturas 
sociais que contribuam para o 
desenvolvimento nacional, regional e local, 
para a redução das desigualdades de saúde 
e para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de base 
comunitária e familiar;

Or. en

Justificação

O recurso aos fundos estruturais para a desinstitucionalização das infraestruturas sociais é 
uma das recomendações constantes do Relatório do grupo de peritos ad-hoc da Comissão 
Europeia sobre a transição dos cuidados institucionais para os cuidados de base comunitária. 
À semelhança dos serviços de base comunitária, os serviços de base familiar podem prestar um 
apoio personalizado.
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à regeneração física e económica 
das comunidades urbanas e rurais 
desfavorecidas; 

b) Apoio à regeneração física, económica e 
social das comunidades desfavorecidas em 
zonas urbanas e rurais;

Or. en

Justificação

A alteração visa facilitar a adoção de uma abordagem integrada.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Investimento na cultura, na proteção 
e digitalização do património cultural, no 
reforço da educação cultural, com vista a 
reduzir as desigualdades no acesso à 
cultura, e na valorização do capital social.

Or. en

Justificação

Tal como indica o «Estudo sobre a contribuição da cultura para o desenvolvimento económico 
local e regional – Dados dos Fundos Estruturais» da Comissão, os projetos de cariz cultural 
conseguem não apenas melhorar as condições estruturais das regiões menos desenvolvidas, 
como também contribuir diretamente para a competitividade e a criação de emprego. Deste 
modo, as iniciativas de cariz cultural podem permitir a realização de um vasto número de 
objetivos económicos, sociais e territoriais da política de coesão.
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, os indicadores comuns 
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento serão utilizados, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].
Os indicadores comuns serão reformulados 
ab initio e fixadas as metas cumulativas 
para 2022.

A Comissão adota a lista de indicadores 
em conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, 
do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], mediante um ato de execução. 
Este ato de execução é adotado pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 2. Os indicadores comuns 
serão reformulados ab initio e fixadas as 
metas cumulativas para 2022. 

Or. en

Justificação

Devido à sua natureza técnica, os indicadores comuns não devem fazer parte de um texto 
jurídico. A inclusão dos indicadores comuns no anexo ao regulamento pode ser vista como a 
aceitação de certos exemplos de despesas, o que não é desejável.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável no âmbito dos 
programas operacionais, através de ações 
integradas em estratégias para enfrentar os 
desafios económicos, ambientais, 
climáticos e sociais que afetam as zonas 
urbanas.

1. O FEDER apoiará o desenvolvimento 
urbano sustentável através de ações 
integradas em estratégias para enfrentar os 
desafios económicos, ambientais, 
climáticos, demográficos e sociais que 
afetam as zonas urbanas.

Or. en

Justificação

Texto alinhado com a alteração 7.



PR\900292PT.doc 27/36 PE487.951v01-00

PT

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O desenvolvimento urbano 
sustentável deve processar-se através de 
um programa operacional específico, um 
eixo prioritário específico nos termos do 
artigo 87.º, n.º 1 do Regulamento (UE) n.º 
[...]/2012 [RDC], ou por meio dos 
investimentos territoriais integrados 
referidos no artigo 99.º do Regulamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC].

Or. en

Justificação

A fim de melhor refletir a situação territorial específica na escolha da forma de gestão do 
financiamento e de permitir a continuação da gestão que teve bons resultados no passado, 
deve também ser possível promover um desenvolvimento urbano sustentável através de um 
programa operacional específico ou de um eixo prioritário específico. 

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria de cada 
Estado-Membro deve estabelecer uma lista 
das cidades onde devem ser 
implementadas ações de desenvolvimento 
urbano sustentável e estabelecer também 
uma dotação anual indicativa nacional para 
estas ações.

2. Tendo em conta a sua situação 
territorial específica, cada Estado-Membro 
deve estabelecer no seu Contrato de 
Parceria, tal como é definido no artigo 
13.º do Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
[RDC], uma lista de critérios de seleção 
das zonas urbanas funcionais onde devem 
ser implementadas ações de 
desenvolvimento urbano sustentável e 
estabelecer também uma dotação anual 
indicativa nacional para estas ações.

Pelo menos 5 % dos recursos do FEDER a 
nível nacional devem ser atribuídos a ações 
integradas de desenvolvimento urbano 

2-A. Pelo menos 5 % dos recursos do 
FEDER a nível nacional devem ser 
atribuídos a ações integradas de 
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sustentável, geridas pelas cidades no 
âmbito dos investimentos territoriais 
integrados referidos no artigo 99.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

desenvolvimento urbano sustentável em 
zonas urbanas funcionais, geridas pelas 
cidades ou por outras entidades 
encarregadas da gestão de zonas urbanas 
funcionais nos termos do artigo 113.º, 
n.º 6, do Regulamento (UE) n.º […]/2012
[RDC] ou, se for caso disso, nos termos do 
artigo 113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC]. O montante deve ser 
estabelecido no Contrato de Parceria.

Or. en

Justificação

A inclusão de uma lista definida de zonas elegíveis no Contrato de Parceria exigiria uma 
investigação pormenorizada seguida de um processo de seleção justo, o que seria moroso. 
Nesta fase, o estabelecimento de uma lista de critérios revela-se bastante mais razoável. A fim 
de garantir o elevado valor acrescentado da nova forma de dimensão urbana, as ações 
integradas para o desenvolvimento urbano sustentável não devem, se for caso disso, 
concentrar-se apenas nas cidades. A introdução do termo «zonas urbanas funcionais», a 
definir de forma mais precisa, no contexto nacional, pelos Estados-Membros, vem alargar o 
espetro de zonas abrangidas, ou seja, cidades ou partes de cidades, cidades e seus arredores 
(espaço rural, espaço periurbano), aglomeração, etc.

Para alinhar o texto com a alteração 44, é necessário clarificar que o cerne da nova dimensão 
urbana reside na delegação da gestão dos fundos numa cidade ou numa entidade encarregada 
da gestão de zonas urbanas funcionais, que, em caso de delegação plena, pode assumir a 
forma de uma subvenção global.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As funções delegadas a uma cidade 
ou uma entidade de gestão de uma zona 
urbana funcional serão acordadas entre a 
cidade e a autoridade de gestão. Esta 
delegação deve abranger, pelo menos, as 
funções de seleção das operações. A 
autoridade de gestão pode reservar-se o 
direito de, antes da aprovação, proceder a 
uma verificação final da elegibilidade das 
operações. 
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Or. en

Justificação

É necessário deixar que seja a autoridade de gestão, de comum acordo com a cidade ou a 
entidade de gestão da zona urbana funcional, a decidir sobre o nível da delegação.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Se for caso disso, apoiar-se os 
mecanismos de reforço existentes e a 
promoção de novas ligações entre os 
espaços urbano e rural para reforçar os 
fatores de interligação com influência no 
desenvolvimento de cada região, 
garantindo, ao mesmo tempo, a 
complementaridade dos fundos do QCA.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Plataforma de desenvolvimento urbano

Or. en
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve estabelecer, em 
conformidade com o artigo 51.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
uma plataforma de desenvolvimento 
urbano para promover o reforço das 
capacidades, a criação de redes entre as 
cidades e o intercâmbio de experiências de 
política urbana ao nível da União, nos 
domínios relacionados com as prioridades 
de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável.

2-D. A Comissão deve promover o reforço 
das capacidades, a criação de redes entre as 
cidades e o intercâmbio de experiências de 
política urbana ao nível da União, nos 
domínios relacionados com as prioridades 
de investimento do FEDER e o 
desenvolvimento urbano sustentável.

2-E. A Comissão deve utilizar os 
programas e entidades existentes para 
facilitar o reforço de capacidades, a 
criação de redes e o intercâmbio de 
experiências como referido no n.º 2-D. 
(Os n.ºs 2-D e 2-E farão parte do artigo 
7.º.)

Or. en

Justificação

Não é necessário criar um novo organismo para facilitar o reforço de capacidades, a criação 
de redes e o intercâmbio de experiências, visto existirem vários programas e organismos que 
podem desempenhar com êxito esta função. 

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma lista das 
cidades participantes na plataforma, com 
base nas listas estabelecidas nos contratos 
de parceria, por intermédio de atos de 

Suprimido
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execução. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 14.º, 
n.º 2.
A lista deve conter um número máximo de 
300 cidades, com um número máximo de 
20 por Estado-Membro. As cidades serão 
selecionadas com base nos seguintes 
critérios:
a) População, tendo em conta as 
especificidades dos sistemas urbanos 
nacionais;
b) Existência de uma estratégia com ações 
integradas para resolver os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas.

Or. en

Justificação

Texto alinhado com as alterações 48 e 49.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A plataforma apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as cidades que 
desenvolvem ações de inovação por 
iniciativa da Comissão.

2-F. A Comissão apoiará igualmente o 
trabalho em rede entre todas as cidades que 
desenvolvem ações de inovação por 
iniciativa da Comissão.
(O n.º 2-F fará parte do artigo 7.º.)

Or. en
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota atos delegados em 
conformidade com o artigo 13.º relativo
aos procedimentos de seleção e execução 
das ações inovadoras.

3. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 13.º, que estabelece regras 
detalhadas relativas aos procedimentos de 
seleção e execução das ações inovadoras.

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Todas as empresas estabelecidas nas 
regiões ultraperiféricas podem beneficiar 
da dotação específica adicional e de 
qualquer investimento produtivo 
financiado ao abrigo do FEDER.

Or. en

Justificação

Considerando o ambiente de negócios específico e as consequências da aplicação da definição 
europeia de PME nas regiões ultraperiféricas, importa sublinhar que todos os tipos de 
empresas devem ser elegíveis para financiamento, a fim de apoiar da melhor forma possível o 
potencial de desenvolvimento dessas regiões.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. Uma decisão 
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revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não afeta 
a validade dos atos delegados já em vigor.

de revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados A decisão 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não afeta 
a validade dos atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Anexo

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido.

Or. en

Justificação

Em sintonia com a alteração 42.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente regulamento estabelece as disposições que regem o Fundo de Coesão e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006. As regras comuns que regem o FEDER constam de um 
regulamento geral: Regulamento que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas, abrangidos pelo Quadro Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 
Europeu e ao Fundo de Coesão (designado por Regulamento Disposições Comuns ou RDC).

O objetivo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional é reforçar a coesão económica, 
social e territorial na União Europeia corrigindo os desequilíbrios entre as suas regiões. O 
regulamento proposto incide especialmente sobre o contributo do FEDER para os objetivos da 
estratégia Europa 2020, que deve ser realizado concentrando o apoio num número limitado de
objetivos temáticos, ainda mais pormenorizados nas prioridades de investimento. Devido à sua 
particular importância para o crescimento e de acordo com a proposta da Comissão, destacam-
se três objetivos temáticos obrigatórios: Investigação, desenvolvimento e inovação, reforço da 
competitividade das PME e transição para uma economia de baixo teor de carbono. Nas regiões 
mais desenvolvidas, 80 % do financiamento do FEDER deveriam ser investidos nestes 3 
objetivos, sendo que pelo menos 20 % do total dos recursos do FEDER devem ser afetados à 
transição para uma economia de baixo teor de carbono. Dadas as necessidades crescentes de 
restruturação das regiões em fase de saída do objetivo de Convergência, a percentagem mínima 
para as mesmas será limitada a 60 %. Nas regiões menos desenvolvidas, as quotas ascendem a 
50 % e 6 %, respetivamente. 

Além disso, a proposta de regulamento relativo ao FEDER define uma lista negativa de 
atividades que não serão elegíveis para apoio. De igual modo, define prioridades em matéria de 
investimento para cada um dos objetivos temáticos. 
A proposta prevê ainda que se dê maior destaque ao desenvolvimento urbano sustentável. Esta 
concentração acrescida deverá ser alcançada através da reserva de um mínimo de 5 % dos 
recursos do FEDER para o desenvolvimento urbano sustentável, a criação de uma plataforma 
de desenvolvimento urbano que seja capaz de promover o desenvolvimento de capacidades e o 
intercâmbio de experiências, e a adoção de uma lista das cidades onde serão executadas 
medidas de desenvolvimento urbano sustentável.
A proposta de regulamento visa contribuir para uma maior orientação para os resultados do 
financiamento, através da definição de indicadores comuns. Menciona a necessidade de prestar 
especial atenção, nos programas operacionais, a dificuldades específicas das regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves e permanentes. Por último, o regulamento proposto 
contém disposições específicas relativas à utilização da dotação específica adicional para as 
regiões ultraperiféricas.

O relator está convicto de que grande parte do regulamento relativo ao FEDER depende do 
disposto no RDC. As disposições e soluções constantes de ambos os regulamentos estão 
fortemente interligadas. Mais especificamente, o regulamento relativo ao FEDER traduz os 
objetivos temáticos previstos no RDC em prioridades de investimento específicas. Ao mesmo 
tempo, aborda a dimensão territorial da política de coesão, no que respeita às zonas urbanas. 
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Introduz igualmente a concentração temática, que irá contribuir decisivamente para a 
realização, através da política de coesão, dos objetivos da estratégia Europa 2020. Por último, 
mas não menos importante, prevê disposições específicas para as zonas com desvantagens 
naturais e demográficas, bem como para as regiões ultraperiféricas.

Assim, para enfrentar os desafios definidos e facilitar as ações destinadas a impedir o 
desenvolvimento de novas disparidades, o relator propõe alterações destinadas a alargar o 
âmbito de aplicação do apoio e completar a lista das prioridades temáticas, bem como a garantir 
uma maior flexibilidade no capítulo da concentração temática e alterar o conceito de 
desenvolvimento urbano sustentável.

Mais especificamente, o relator propõe a inclusão, nas muitas tarefas do FEDER, da resolução 
dos desequilíbrios existentes nas regiões que enfrentam desafios e desvantagens de natureza 
demográfica.

No que toca ao âmbito de aplicação do apoio, o relator pretende realçar o papel da 
interdependência multifacetada entre, por um lado, as pequenas e médias empresas (PME) e, 
por outro, as suas congéneres de maior dimensão. Na sua opinião, uma exclusão unilateral do 
acesso aos fundos das últimas revelar-se-ia contraproducente para as PME. Contudo, não se 
pretende minar o princípio do apoio prioritário ao investimento produtivo nas PME. Além 
disso, as infraestruturas objeto de apoio têm de ser definidas como «acessíveis», de modo a que 
a formulação do regulamento não exclua qualquer categoria de pessoas, em especial os idosos e 
os deficientes. De igual modo, a definição tem de estender-se aos domínios da cultura, do 
desporto e do turismo. Atendendo à atual situação económica e imbuído do objetivo da 
utilização eficaz dos limitados recursos disponíveis, o relator sublinha de forma veemente o 
papel dos instrumentos renováveis. Estes argumentos adquirem particular relevância pelo facto 
de o FEDER ser a principal fonte de apoio aos instrumentos financeiros, no âmbito da política 
de coesão em geral.

Por outro lado, são também necessários alguns ajustamentos às exclusões do âmbito de 
aplicação do apoio acima mencionado. Assim, tendo em conta os crescentes e novos desafios e 
disparidades surgidos a nível regional, o relator propõe a não exclusão das regiões mais 
desenvolvidas dos investimentos em infraestruturas de prestação de serviços básicos nas áreas 
do ambiente, transportes e TIC. Essa exclusão teria, nomeadamente, um efeito negativo na 
realização dos objetivos da estratégia Europa 2020. Além disso, não parece que uma exclusão 
generalizada da redução das emissões de gases com efeito de estufa do âmbito de aplicação do 
apoio seja consentânea com a finalidade de apoiar iniciativas válidas nesse sentido a nível local 
e regional.

O relator apoia o conceito e a necessidade da concentração temática dos fundos da UE. Porém, 
acredita firmemente que a proposta da Comissão não confere aos Estados-Membros e às 
regiões margem de manobra suficiente para estes terem em consideração a sua situação 
específica, facto particularmente evidente no caso das regiões mais desenvolvidas e em 
transição. Por esta razão, o relator propõe a introdução de uma maior flexibilidade nesta 
matéria, através da alteração dos níveis mínimos obrigatórios dos fundos a concentrar no 
número limitado de objetivos juridicamente vinculativos, bem como da inclusão de mais um 
objetivo temático na concentração. De igual modo, no contexto da concentração temática, 
preconiza a ideia da igualdade de tratamento para as regiões em fase de saída e as regiões 
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menos desenvolvidas.

As prioridades de investimento passarão a ser, provavelmente, a principal fonte de 
identificação, na União Europeia, das ações a apoiar no processo de investimento. Por 
conseguinte, o relator entende que devem ser tratadas com o devido critério. Nas suas propostas 
de alteração, adota esta abordagem chamando a atenção para as sinergias com o 
Horizonte 2020, sugerindo uma inclusão mais ampla da cultura e das empresas 
(independentemente da sua dimensão), propondo o alargamento dos temas da eficiência 
energética e da renovação urbana e pugnando por uma consideração adequada das vias 
navegáveis europeias.

O relator está ciente da importância dos indicadores comuns e de resultados. Quanto aos 
primeiros, considera que, devido à sua natureza técnica, deviam ser enumerados num ato de 
execução e não num anexo ao regulamento relativo ao FEDER.

O tratamento a dar à dimensão urbana constitui o desafio mais importante da proposta da 
Comissão, visto as cidades europeias estarem entre os principais beneficiários dos Fundos de 
Coesão. A sua participação nos diversos objetivos temáticos é complementada por uma 
recém-introduzida repartição de uma determinada parte do financiamento do FEDER para 
ações integradas de desenvolvimento urbano sustentável. Embora se congratule com este novo 
elemento, o relator entende que o seu valor acrescentado europeu pode ser mais bem alcançado 
através da execução destas ações integradas em zonas urbanas funcionais. A definição destas 
zonas deve competir aos Estados-Membros, que se encontram melhor posicionados para decidir 
sobre a forma exata das mesmas no respetivo Contrato de Parceria. O princípio da parceria e as 
especificidades territoriais das zonas em causa deviam ser devidamente considerados neste 
processo. Além disso, a delegação dos recursos do FEDER nas cidades, cujo nível deve ser 
decidido em consonância com o quadro institucional, jurídico e financeiro dos 
Estados-Membros, reforçaria o já referido valor acrescentado europeu das ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentável em questão. Se a delegação for total, as ações podem 
assumir a forma de subvenções globais. O relator é da opinião de que a proposta de limitação 
da gestão do desenvolvimento urbano sustentável através do investimento territorial integrado 
limitaria grandemente a possibilidade de melhor refletir a situação territorial específica e de 
escolher a forma de gestão do financiamento mais adequada, levando à exclusão, em certos 
casos, de uma forma que obteve bons resultados no passado. Por conseguinte, o relator propõe 
que o desenvolvimento urbano sustentável possa também realizar-se por meio de um programa 
operacional específico ou de um eixo prioritário específico. Além disso, o relator saúda 
vivamente a introdução de ações inovadoras no domínio do desenvolvimento urbano 
sustentável. Embora não negue a necessidade da criação de redes, do desenvolvimento de 
capacidades e do intercâmbio de experiências no contexto do desenvolvimento urbano 
sustentável, acredita que estes podem ser concretizados através dos programas e organismos já 
existentes, propondo, em consequência desta sua posição, a supressão da disposição relativa à 
plataforma de desenvolvimento urbano. Por último, mas não menos importante, o relator 
propõe o reforço e desenvolvimento de ligações entre os espaços urbano e rural. 

Além disso, o relator sublinha ainda que o ambiente de negócios específico das empresas que 
operam nas regiões ultraperiféricas exige a existência de possibilidades de financiamento 
adicional. 


