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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** 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

que altera o 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), no que se refere à clarificação, à simplificação e à melhoria da constituição e da 
implementação desses agrupamentos
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0610/2),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º2, o artigo 175.°, o artigo 209.º, n.º1, e o artigo 212.°, 
n.º1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0324/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.°, n.º3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de ...1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de …2,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (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, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Embora o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), do 
regulamento AECT permita que os 

(8) Embora o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), do 
regulamento AECT permita que os 

                                               
1 JO C ...Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 JO C ...Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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organismos de direito privado se tornem 
membros de um AECT, desde que sejam 
considerados «organismos de direito 
público» nos termos do artigo 1.º, n.º 9, da 
Diretiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos, 
os AECT podem, no futuro, ser utilizados 
para gerir em conjunto serviços públicos de 
interesse económico geral ou 
infraestruturas. Assim sendo, outros 
intervenientes de direito público ou direito 
privado também podem tornar-se membros 
de um AECT. Em consequência, devem 
igualmente ser abrangidas as «empresas 
públicas» na aceção do artigo 2.º, n.º 1, 
alínea b), da Diretiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de março de 2004, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação de contratos 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais.

organismos de direito privado se tornem 
membros de um AECT, desde que sejam 
considerados «organismos de direito 
público» nos termos do artigo 1.º, n.º 9, da 
Diretiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos, 
os AECT podem, no futuro, ser utilizados 
para gerir em conjunto serviços públicos de 
interesse económico geral ou 
infraestruturas. Assim sendo, outros 
intervenientes de direito público ou direito 
privado também podem tornar-se membros 
de um AECT. Em consequência, devem 
igualmente ser abrangidas as «empresas 
públicas» na aceção do artigo 2.º, n.º 1, 
alínea b), da Diretiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de março de 2004, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação de contratos 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, bem 
como as empresas encarregadas da gestão 
de serviços de interesse económico geral e 
financiadas por compensações de serviço 
público, de acordo com os critérios 
definidos na Decisão n.º 2012/21/UE da 
Comissão, relativa à aplicação do n.º 2 do 
artigo 106.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia1.
__________________
1 JO L 7 de 11.1.2012, p. 3.

Or. en

Justificação
Por razões de coerência com o artigo 1.º; n.º 3; alínea f)
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Alteração 2

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Desde 1990, a cooperação territorial 
europeia foi apoiada por instrumentos 
financeiros no âmbito da política de 
coesão, pelo que, neste contexto, foi 
sempre possível a cooperação, num 
número limitado de casos, entre um único 
Estado-Membro e um país terceiro. Por 
conseguinte, o instrumento jurídico AECT 
deve também ser aberto a um contexto de 
cooperação deste tipo.

(11) Desde 1990, a cooperação territorial 
europeia foi apoiada por instrumentos 
financeiros no âmbito da política de 
coesão, pelo que, neste contexto, foi 
sempre possível a cooperação, num 
número limitado de casos, entre um único 
Estado-Membro e um país terceiro. Por 
conseguinte, o instrumento jurídico AECT 
deve também ser aberto a um contexto de 
cooperação deste tipo. O estabelecimento 
deste tipo de AECT deve estar em 
conformidade com um dos critérios 
enumerados no artigo 1.º, nº 4, ponto 2. 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação
Por razões de coerência com o artigo 1.º, n.º 4, ponto 2.

Alteração 3

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A) Os AECT podem desempenhar um 
papel importante para além dos 
programas de cooperação territorial. A 
este respeito, os regulamentos que 
governam outros fundos europeus devem 
ter mais em conta a natureza específica 
dos AECT e explorar plenamente o seu 
potencial no desenvolvimento das 
políticas setoriais da União.  

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário precisar que os 
Estados-Membros devem aprovar o 
convénio, a menos que considerem que a 
participação de um membro potencial não 
está em conformidade com o regulamento 
AECT, com outras disposições legislativas 
da União relativas às atividades do AECT 
tal como previstas no projeto de convénio 
ou com o direito nacional substantivo, no 
que diz respeito às competências do 
membro potencial, salvo se essa 
participação não se justificar por razões 
de interesse público ou de ordem pública 
desse Estado-Membro, excluindo-se do 
alcance do controlo qualquer lei nacional 
que preveja regras e procedimentos 
diferentes, ou mais estritos, do que os 
previstos pelo regulamento AECT.

(15) É necessário precisar que os 
Estados-Membros devem aprovar o 
convénio, a menos que considerem que a 
participação de um membro potencial não 
esteja em conformidade com nenhum dos 
critérios referidos no artigo 1.º, n.º 5, 
alínea a) do presente regulamento,
excluindo-se do alcance do controlo 
qualquer lei nacional que preveja regras e 
procedimentos diferentes, ou mais estritos, 
do que os previstos pelo regulamento 
AECT.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o artigo 1.º, n.º 5, alínea a).

Alteração 5

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A) A cooperação transfronteiriça, no 
âmbito do Instrumento Europeu de 
Vizinhança e do Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão, deve incluir, 
especificamente, as disposições relativas 
aos AECT. Os futuros acordos de 
associação e de pré-adesão da União 
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Europeia devem permitir o 
reconhecimento dos AECT como uma 
forma específica para parcerias. Além 
disso, os Estados afetados devem 
implementar o presente regulamento com 
o intuito de facilitar a constituição de 
futuros agrupamentos.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O objetivo de um AECT deve ser 
alargado de modo a abranger a facilitação e 
a promoção da cooperação territorial em 
geral, incluindo o planeamento estratégico 
e a gestão dos interesses regionais e locais, 
em consonância com a política de coesão e 
outras políticas da União, contribuindo 
assim para a estratégia «Europa 2020» ou 
para a execução de estratégias 
macrorregionais. Além do mais, há que 
precisar que uma determinada competência 
necessária para a eficaz implementação de 
um AECT deve ser representada por, pelo 
menos, um membro de cada um dos 
Estados-Membros representados.

(19) O objetivo de um AECT deve ser 
alargado de modo a abranger a facilitação e 
a promoção da cooperação territorial em 
geral, incluindo o planeamento estratégico 
e a gestão dos interesses regionais e locais, 
em consonância com a política de coesão e 
outras políticas da União, contribuindo 
assim para a estratégia «Europa 2020» ou 
para a execução de estratégias 
macrorregionais. Por conseguinte, é 
importante assegurar que um AECT 
possa também implementar outras 
operações com apoios financeiros para 
além das concedidas pela política de 
coesão da União Europeia. O AECT deve 
ser entendido como um instrumento de 
cooperação universal e, por conseguinte, 
ser-lhe concedido plena elegibilidade para 
todos os fundos e programas da União 
Europeia. Além do mais, há que precisar 
que uma determinada competência 
necessária para a eficaz implementação de 
um AECT deve ser representada por, pelo 
menos, um membro de cada um dos 
Estados-Membros representados.

Or. en
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Justificação

Por razões de coerência com o artigo 8.º, n.º 3, alínea a).

Alteração 7

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

22) Embora esteja previsto que as funções 
não dizem respeito, entre outras, às 
«competências de regulamentação» – o que 
pode ter consequências jurídicas diferentes 
em diferentes Estados-Membros –, 
convém, no entanto, especificar que a 
assembleia de um AECT pode definir os 
termos e as condições de utilização de uma 
infraestrutura gerida por esse AECT, 
incluindo as tarifas e despesas a pagar 
pelos utilizadores.

22) Embora esteja previsto que as funções 
não dizem respeito, entre outras, às 
«competências de regulamentação» – o que 
pode ter consequências jurídicas diferentes 
em diferentes Estados-Membros –, 
convém, no entanto, especificar que a 
assembleia de um AECT pode definir os 
termos e as condições de utilização de uma 
infraestrutura gerida por esse AECT, ou as 
condições segundo as quais um serviço de 
interesse económico geral pode ser 
oferecido, incluindo as tarifas e despesas a 
pagar pelos utilizadores.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o artigo 1.º, n.º 8, alínea b).

Alteração 8

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

23-A) Todos os AECT devem poder 
beneficiar de uma base jurídica a nível 
europeu para criar parcerias com outros 
AECT ou outras entidades jurídicas, com 
o objetivo de executar projetos comuns de 
cooperação. Ao tornar possível a 
celebração de acordos com outras 
autoridades territoriais ou entidades que 
atuam fora do território abrangido por 
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um AECT, o que é especificamente 
aplicado a programas transnacionais, as 
estratégias macrorregionais poderão ser 
estruturadas com mais facilidade.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o artigo 1.º, n.º 8, alínea c) (novo).

Alteração 9

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

24) Importa especificar que o convénio 
deve não apenas repetir a referência à lei 
aplicável em geral – como já previsto no 
artigo 2.º –, mas também enumerar as 
regras específicas, da União ou nacionais, 
aplicáveis ao AECT enquanto entidade 
jurídica ou às suas atividades. Além disso, 
é importante especificar que essa lei ou 
essas regras nacionais podem ser as do 
Estado-Membro em que os órgãos 
estatutários exercem as suas 
competências, especialmente quando o 
pessoal sob a responsabilidade do diretor 
está localizado num Estado-Membro 
diferente daquele em que se situa a sede 
estatutária, ou em que o AECT realiza as 
suas atividades, incluindo as de gestão de 
serviços públicos de interesse económico 
geral ou de infraestruturas.

Suprimido

Or. en

Justificação

É quase impossível elaborar, ex ante, uma lista das legislações europeias, nacionais e 
regionais que a AECT terá de aplicar aquando do desempenho das suas funções e da 
abrangência de todo território no tocante às suas atividades.
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Alteração 10

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

32-A) Quaisquer exemplos de melhores 
práticas dos AECT, podendo ser 
desenvolvidas e estabelecidas através da 
plataforma do Comité das Regiões para o 
acompanhamento dos AECT, devem ter 
especialmente em conta os objetivos da 
estratégia da União Europeia para 2020, 
bem como as estratégias macrorregionais.

Or. en

Justificação
É importante relembrar que o AECT pode desempenhar um papel importante na 
concretização dos objetivos da UE 2020, que constituem o quadro da estratégia de 
desenvolvimento da União Europeia. A plataforma de acompanhamento do AECT, gerida 
pelo CdR, poderia ser utilizada como uma ferramenta de gestão e partilha de conhecimentos 
na análise comparativa das melhores práticas e na concretização dos objetivos da UE 2020, 
partilhando-os com todas as regiões da UE.

Alteração 11

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Empresas encarregadas da gestão de 
serviços de interesse económico geral e 
financiadas por compensações de serviço 
público, de acordo com os critérios 
definidos na Decisão n.º 2012/21/UE da 
Comissão.

Or. en
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Justificação

O instrumento de um AECT é uma ferramenta versátil e de enorme potencial para a gestão de 
infraestruturas e serviços de interesse económico geral em benefício dos cidadãos europeus 
nos territórios que envolvem vários Estados-Membros. Por conta das funções desempenhadas 
por essas empresas, estas contribuirão para o desenvolvimento de atividades e a 
implementação dos objetivos do AECT. Estas empresas devem, em qualquer caso, satisfazer 
os princípios de transparência, de igualdade de oportunidades e da não discriminação, 
nomeadamente no que respeita a concursos públicos e emprego.

Alteração 12

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O AECT pode ser composto por 
membros provenientes do território de 
apenas um Estado-Membro e de um país 
terceiro ou território ultramarino sempre 
que esse Estado-Membro considere que 
um AECT desse tipo é compatível com o 
âmbito da sua cooperação territorial ou 
das suas relações bilaterais com o país 
terceiro ou território ultramarino.

2. O AECT pode ser composto por 
membros provenientes do território de 
apenas um Estado-Membro e de um país 
terceiro ou território ultramarino sempre 
que os objetivos e as funções que figuram 
no projeto de convénio apresentado ao 
Estado-Membro sejam compatíveis com o 
âmbito:

a) da cooperação territorial do 
Estado-Membro com o país terceiro ou 
território ultramarino; ou 
b) de um programa de cooperação 
territorial europeu com o país terceiro ou 
território ultramarino; ou 
c) das relações bilaterais do 
Estado-Membro com o país terceiro ou 
território ultramarino.

Or. en

Justificação

Os critérios de autorização ou rejeição da criação de um AECT cujos membros sejam 
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oriundos de um único Estado-Membro e de um único país terceiro ou território ultramarino 
devem ser objetivos e corresponder a um dos três critérios formulados na proposta de 
alteração. A criação deste tipo de AECT não deve ser deixada ao critério de cada 
Estado-Membro.

Alteração 13

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«3. Após a notificação nos termos do n.º 2 
por um membro potencial, o 
Estado-Membro em causa aprova o 
convénio, tendo em conta a sua estrutura 
constitucional e a participação do membro 
potencial no AECT, a menos que considere 
que essa participação não está em 
conformidade com o presente regulamento, 
com outras disposições legislativas da 
União relativas às atividades do AECT ou 
com o direito nacional no que diz respeito 
às competências do membro potencial, ou 
que essa participação não se justifica por 
razões de interesse público ou de ordem 
pública desse Estado-Membro. Nesse caso, 
o Estado-Membro expõe os motivos da sua 
recusa ou propõe as necessárias alterações 
do convénio para permitir a participação do 
membro potencial.

«3. Após a notificação nos termos do n.º 2 
por um membro potencial, a autoridade 
competente designada pelo
Estado-Membro em causa aprova o 
convénio, tendo em conta a sua estrutura 
constitucional e a participação do membro 
potencial no AECT, salvo numa das 
seguintes hipóteses, caso considere que 
essa participação:

a) não está em conformidade com o 
presente regulamento, com outras 
disposições legislativas da União relativas 
às atividades do AECT; ou

b) não respeita o direito nacional no que 
diz respeito às competências do membro 
potencial, nos termos do artigo 7.º, n.º 2; 
ou
c) não se justifica por razões de ordem 
pública desse Estado-Membro.
Nesse caso, a autoridade competente 
designada pelo Estado-Membro expõe os 
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motivos da sua recusa ou propõe as 
necessárias alterações do convénio para 
permitir a participação do membro 
potencial.

Or. en

Justificação

A competência de um membro em cada Estado-Membro é suficiente para justificar a 
participação de todos os membros desse mesmo Estado-Membro (artigo 7.º, n.º 2). É 
necessário que as disposições do artigo 4.º, n.º 3, relativo ao controlo da adequação das 
competências dos membros ao objeto do AECT, estejam em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 2. Uma vez que se procede a uma verificação da conformidade da participação do 
membro às disposições do regulamento, torna-se redundante recusar uma participação que 
não seja motivada pelo interesse geral, na medida em que o artigo 1.º, n.º 2, do regulamento 
já define o âmbito de intervenção do AECT.

Alteração 14

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 6
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

1. O convénio e os estatutos e quaisquer 
alterações subsequentes dos mesmos são 
registados ou publicados, ou ambas as 
coisas, em conformidade com o direito 
nacional aplicável no Estado-Membro em 
que o AECT em causa tem a sua sede 
estatutária. O AECT adquire personalidade 
jurídica no dia do registo ou da publicação, 
consoante o que ocorrer primeiro. Os 
membros informam os Estados-Membros 
em causa, a Comissão e o Comité das 
Regiões do registo ou da publicação do 
convénio.

1. O convénio e os estatutos e quaisquer 
alterações subsequentes dos mesmos são 
registados ou publicados, ou ambas as 
coisas, em conformidade com o direito 
nacional aplicável no Estado-Membro em 
que o AECT em causa tem a sua sede 
estatutária e, seguidamente, publicados 
nos outros Estados-Membros com 
membros do AECT. O AECT adquire 
personalidade jurídica no dia do registo ou 
da publicação no Estado-Membro onde o 
AECT tem a sede, consoante o que ocorrer 
primeiro. Os membros informam os 
Estados-Membros em causa e o Comité das 
Regiões do registo ou da publicação do 
convénio.

2. O AECT assegura que, no prazo de dez 
dias úteis a contar do registo ou da 

2. O AECT assegura que, no prazo de dez 
dias úteis a contar do registo ou da 
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publicação do convénio, é enviado à
Comissão um pedido em conformidade 
com o modelo que figura no anexo ao 
presente regulamento. Em seguida, a 
Comissão transmite esse pedido ao Serviço 
das Publicações da União Europeia para 
publicação de um aviso na série C do 
Jornal Oficial da União Europeia, 
anunciando a constituição do AECT, com 
os dados constantes do anexo ao presente 
regulamento.»

publicação do convénio, é enviado ao 
Comité das Regiões um pedido em 
conformidade com o modelo que figura no 
anexo ao presente regulamento. Em 
seguida, o Comité das Regiões transmite 
esse pedido ao Serviço das Publicações da 
União Europeia para publicação de um 
aviso na série C do Jornal Oficial da União 
Europeia, anunciando a constituição do 
AECT, com os dados constantes do anexo 
ao presente regulamento.»

Or. en

Justificação

O Comité das Regiões, encarregado de manter o registo dos AECT e de executar a 
plataforma AECT, deve assegurar a publicação do convénio na série C. A publicação do 
convénio e dos estatutos unicamente no Estado-Membro onde o AECT tem a sua sede seria 
discriminatória e contrária à exigência de transparência e ao direito dos cidadãos à 
informação.

Alteração 15

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O AECT pode levar a cabo outras ações 
específicas em matéria de cooperação 
territorial entre os seus membros para 
efeitos do objetivo a que se refere o artigo 
1.º, n.º 2, com ou sem participação 
financeira da União.

3. O AECT pode levar a cabo outras ações 
específicas em matéria de cooperação 
territorial entre os seus membros para 
efeitos do objetivo a que se refere o artigo 
1.º, n.º 2, com ou sem participação 
financeira da União.

Especificamente, as funções de um AECT 
podem incluir a execução de programas de 
cooperação, ou de partes de programas de 
cooperação, ou de operações apoiadas pela 
União através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, do Fundo 
Social Europeu e/ou do Fundo de Coesão.

Especificamente, as funções de um AECT 
podem incluir a execução de programas de 
cooperação, ou de partes de programas de 
cooperação, ou de operações apoiadas pela 
União através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, do Fundo 
Social Europeu e/ou do Fundo de Coesão.
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As funções de um AECT também devem 
referir-se à implementação de operações 
apoiadas por qualquer outro fundo da 
União Europeia. 

Os Estados-Membros podem limitar as 
ações que os AECT podem realizar sem o 
apoio financeiro da União. Todavia, os 
Estados-Membros não excluem as ações 
abrangidas pelas prioridades de 
investimento no âmbito da política de 
coesão da União, tal como adotadas para o 
período de 2014-2020.»

Os Estados-Membros podem limitar as 
ações que os AECT podem realizar sem o 
apoio financeiro da União. Todavia, os 
Estados-Membros não excluem as ações 
abrangidas pelas prioridades de 
investimento no âmbito da política de 
coesão da União, tal como adotadas para o 
período de 2014-2020.»

Or. en

Justificação

Os AECT devem poder candidatar-se a financiamentos no âmbito de qualquer programa da 
UE e participar em qualquer convite de apresentação de candidaturas ou iniciativa. A 
redação não é suficientemente clara para assegurar que o AECT possa igualmente 
implementar operações com o apoio financeiro da UE fora da política de coesão. O AECT 
deve ser entendido como um instrumento de cooperação num sentido mais lato e, por 
conseguinte, ser-lhe concedido plena elegibilidade a todos os programas da UE.

Alteração 16

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«Contudo, a assembleia referida no artigo 
10.º, n.º 1, alínea a), de um AECT pode 
definir os termos e as condições de 
utilização de uma infraestrutura gerida por 
esse AECT, incluindo as tarifas e despesas 
a pagar pelos utilizadores.»

«Contudo, a assembleia referida no artigo 
10.º, n.º 1, alínea a), de um AECT pode 
definir os termos e as condições de 
utilização de uma infraestrutura gerida por 
esse AECT, ou os termos e condições de 
acordo com os quais um serviço de 
interesse económico geral é oferecido, 
incluindo as tarifas e despesas a pagar 
pelos utilizadores.»

Or. en
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Justificação

Importa dar aos AECT a possibilidade de definir tarifas e despesas relativas aos serviços de 
interesse económico geral que organizam, mesmo quando eles próprios não gerem as 
infraestruturas correspondentes.

Alteração 17

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 8 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao n.º 5 é aditado o seguinte 
parágrafo:
«Cada AECT pode assinar um convénio 
com um outro AECT ou com qualquer 
órgão passível de aderir a um AECT, com 
vista a executar um projeto de cooperação 
territorial no quadro das missões comuns 
dos AECT ou dos órgãos signatários em 
causa.
O convénio indica, no mínimo, os 
objetivos da cooperação, a divisão de 
funções entre os signatários, a duração e 
o montante previsível das dotações dos 
signatários e o direito aplicável ao 
convénio.»

Or. en

Justificação

Todos os AECT devem poder beneficiar de uma base jurídica europeia para celebrar 
parcerias com outros AECT ou outras entidades jurídicas, a fim de executar projetos comuns 
de cooperação. A possibilidade de celebrar acordos com outras autoridades territoriais ou 
entidades que atuam fora do território do AECT, aplicados especificamente a programas 
transnacionais, serão muito úteis para a estruturação de estratégias macrorregionais.
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Alteração 18

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 9
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 8.º – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) a legislação específica da União ou 
nacional aplicável às suas atividades, 
embora esta última possa ser a legislação 
do Estado-Membro em que os órgãos 
estatutários exercem as suas 
competências ou em que o AECT realiza 
as suas atividades;

Suprimido

Or. en

Justificação

É quase impossível elaborar, ex ante, uma lista das legislações europeias, nacionais e 
regionais que a AECT terá de aplicar aquando do desempenho das suas funções e da 
abrangência de todo território no tocante às suas atividades

Alteração 19

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 12 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se a responsabilidade de qualquer 
membro do AECT for limitada ou excluída 
em consequência da lei nacional em cujos 
termos foi constituído, os restantes 
membros podem também limitar a sua 
responsabilidade no convénio.

2-A. Se a responsabilidade de qualquer 
membro do AECT for limitada ou excluída 
em consequência da lei nacional em cujos 
termos foi constituído, os restantes 
membros podem também limitar a sua 
responsabilidade no convénio.

A designação de um AECT cujos membros 
tenham responsabilidade limitada inclui o 
termo «limitada».

Os concursos lançados e os contratos 
celebrados por um AECT cujos membros 
tenham responsabilidade limitada devem 
mencionar que o AECT tem 
responsabilidade «limitada» e indicar os 
membros que têm responsabilidade 
limitada, bem como as referências do 
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contrato de seguro eventualmente 
celebrado pelo AECT.

O requisito de publicidade do convénio, 
dos estatutos e das contas de um AECT, 
cujos membros tenham responsabilidade 
limitada deve ser, pelo menos, igual ao 
aplicável a outras entidades jurídicas cujos 
membros, estabelecidos ao abrigo da 
legislação do Estado-Membro em que o 
AECT tem a sua sede estatutária, tenham 
responsabilidade limitada.

O requisito de publicidade do convénio, 
dos estatutos e das contas de um AECT, 
cujos membros tenham responsabilidade 
limitada deve ser, pelo menos, igual ao 
aplicável a outras entidades jurídicas cujos 
membros, estabelecidos ao abrigo da 
legislação do Estado-Membro em que o 
AECT tem a sua sede estatutária, tenham 
responsabilidade limitada.

No caso de um AECT cujos membros 
tenham responsabilidade limitada, os 
Estados-Membros podem exigir que o 
AECT subscreva os seguros adequados 
para cobrir os riscos inerentes às atividades 
do AECT.»

No caso de um AECT cujos membros 
tenham responsabilidade limitada, os 
Estados-Membros podem exigir que o 
AECT subscreva os seguros adequados 
para cobrir os riscos inerentes às atividades 
do AECT.»

Or. en

Justificação

Só os potenciais credores do AECT têm interesse em conhecer previamente a dimensão dos 
compromissos financeiros dos membros do agrupamento; por isso, acrescentar o termo 
«limitado» ao nome do AECT não permite levar em conta a dimensão dos compromissos 
financeiros dos membros ou os dispositivos de seguro de que o AECT eventualmente 
beneficia.

Alteração 20

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 14
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão Europeia incumbe a 
plataforma AECT, dinamizada pelo 
Comité das Regiões, de supervisionar as 
atividades dos AECT existentes ou em 
fase de criação, organizar a troca de 
pontos de vista sobre boas práticas, 
identificar desafios comuns e propor uma 
melhor integração dos AECT nas várias 
políticas setoriais da União.
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Or. en

Justificação

A plataforma AECT é a ferramenta adequada através da qual os AECT podem ser 
acompanhados e intercâmbios relativamente a boas práticas podem ser realizados. Além 
disso, permite acompanhar os desafios enfrentados pelos AECT existentes e os agrupamentos 
em vias de serem constituídos de modo a fazer-se uma maior utilização do AECT no âmbito 
das políticas setoriais da UE.

Alteração 21

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 15
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

«O mais tardar, em meados de 2018, a 
Comissão transmite ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité das 
Regiões um relatório de avaliação sobre a 
aplicação, a eficácia, a eficiência, a 
pertinência, o valor acrescentado europeu e 
a margem de simplificação do presente 
regulamento.

«O mais tardar, em meados de 2018, a 
Comissão transmite ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité das 
Regiões um relatório de avaliação sobre a 
aplicação, a eficácia, a eficiência, a 
pertinência, o valor acrescentado europeu, 
a integração em diferentes serviços da 
Comissão e através do Serviço Europeu 
de Ação Externa e a margem de 
simplificação do presente regulamento. 

Os relatórios de avaliação baseiam-se nos 
indicadores adotados pela Comissão, por 
meio de atos delegados, em conformidade 
com o artigo 17.º-A».

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
17.º-A, que determina os indicadores com 
base nos quais os relatórios de avaliação 
devem ser elaborados.»

Or. en

Justificação

Há que prever uma melhor integração dos AECT nas políticas setoriais específicas da UE. 
Para esse efeito, é necessária uma maior sensibilização e integração do instrumento dentro 
dos diferentes serviços das Comissões, a fim de explorar plenamente o potencial dos AECT 
para além dos programas de cooperação territorial.
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Alteração 22

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 16
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 17-A

Texto da Comissão Alteração

1. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados nas condições 
estabelecidas no presente artigo. 

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo. 

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é concedida por um 
período de tempo indeterminado, a partir
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 17.º deve ser conferida à 
Comissão por um período de cinco anos a 
contar de ... *. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes, 
pelo menos, nove meses antes do final do 
prazo de cinco anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
prazos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem pelo menos três meses antes 
do final de cada prazo.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º pode ser revogada, a qualquer 
momento, pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º pode ser revogada, a qualquer 
momento, pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.

A decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão. 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.

A decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão. 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.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Os atos delegados só entram em vigor 
se nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 

5. Um ato delegado adotado em aplicação 
do disposto no artigo 17.° só entra em 
vigor se nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
três meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
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não tencionam formular objeções. Esse 
período é prorrogado por um período de 2 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

o Conselho informarem a Comissão de que 
não tencionam formular objeções. Esse 
período é prorrogado por um período de 3 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho. 

Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objeções ao ato 
delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele indicada.
O ato delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do referido prazo 
se tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
da sua intenção de não formular objeções.
Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objeções a um ato delegado, 
este não entra em vigor. A instituição que 
formular objeções ao ato delegado expõe 
os motivos das mesmas.»

_______________
* Inserir data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na hipótese de os AECT constituídos 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento, alterarem o seu convénio e 
estatuto, os mesmos podem optar por estar 
sujeitos às disposições deste regulamento.
Se assim o decidirem, os AECT devem 
indicar esta escolha nos registos do órgão 
responsável pela modificação do convénio 
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e estatutos dos mesmos.

Or. en

Justificação

Os AECT já criados devem poder beneficiar das disposições do presente regulamento, que 
são mais favoráveis do que as do Regulamento (CE) n.º 1082/2006.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A revisão do presente regulamento pretende reduzir as dificuldades jurídicas e administrativas 
enfrentadas pelos AECT relativamente aos processos de aprovação, de constituição, de 
execução das suas funções e na gestão do seu pessoal. A proposta da Comissão é elaborada 
com vista a eliminar esses obstáculos e esclarecer incertezas jurídicas persistentes que 
culminaram numa aplicação inconsistente do regulamento por parte dos Estados-Membros, 
alterando uma série de barreiras para o desenvolvimento adequado dos AECT. Somente as 
regras simplificadas e claras que regem o AECT conduzirão à certeza jurídica necessária, 
criando incentivos mais sólidos aos futuros parceiros com o objetivo de intensificar a sua 
cooperação entre regiões. Ao reforçar a atratividade, esta revisão pode incentivar a utilização 
do AECT como instrumento de preferência para a cooperação dentro da UE, bem como em 
suas fronteiras externas. O relator salienta, concomitantemente, a natureza voluntária do 
presente instrumento e dever das autoridades regionais em continuarem a decidir sobre as 
medidas mais adequadas para a sua cooperação. 

O relator saúda a ampliação do âmbito do AECT e, especialmente, a inclusão das empresas 
públicas como membros potenciais, na aceção da Diretiva 2004/17/CE. Por outro lado, a 
Comissão parece ter omitido as parcerias público-privadas que fornecem serviços de interesse 
económico geral. A respetiva alteração pretende ampliar a lista de empresas encarregadas da 
gestão de serviços de interesse económico geral definida na Decisão1 relativa à aplicação do 
n.º 2 do artigo 106.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Além disso, o relator propõe explicitamente facilitar a constituição dos AECT com parceiros 
de países terceiros, independentemente do envolvimento de um ou mais parceiros de 
Estados-Membros. A presente proposta consiste na alteração dos critérios que visam autorizar 
um AECT individual, ou seja, um AECT criado por uma entidade de um Estado-Membro da 
UE e uma entidade de um país terceiro ou território ultramarino. Neste caso, o relator acredita 
na necessidade de um esclarecimento com vista a apoiar uma ideia de aprovação ou rejeição 
fundamentada da constituição de um AECT, o que significa que os Estados-Membros deverão 
aplicar critérios rigorosos na sua avaliação. 

O relator defende o estabelecimento de um balcão único, ou seja, uma autoridade única 
designada pelo Estado-Membro, que decide sobre a autorização de um novo AECT, em vez 
de uma multiplicidade de departamentos governamentais. Isto não significa estabelecer uma 
autoridade única por Estado-Membro – o que de facto não é viável, uma vez que os 
Estados-Membros federais da UE são compostos por entidades federais competentes para 
autorizar os AECT – mas sim evitar definições vagas e reduzir o tamanho dos processos, cuja 
dimensão é devido, em alguns Estados-Membros, à intervenção de diversos ministérios 
nacionais. Mais uma vez, a intenção do relator consiste em estabelecer uma cultura de 
rejeição ou aprovação fundamentada, bem como a designação de uma autoridade competente 
por Estado-Membro.   

A Plataforma AECT, constituída pelo Comité das Regiões, reúne todos os intervenientes a 
nível político e técnico e fornece um fórum de apoio e consultoria para os AECT existentes e 

                                               
1 C(2011) 9380 final.
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os agrupamentos em vias de serem constituídos. 

O Comité das Regiões, encarregado de manter o registo dos AECT e executar a plataforma 
AECT, deve assegurar a publicação do convénio de um novo AECT na série C do Jornal 
Oficial. Uma cooperação sólida e o intercâmbio de informações entre a Comissão e o Comité 
das Regiões irão igualmente contribuir para a promoção de uma melhor utilização do AECT 
nas políticas setoriais da UE.

Os obstáculos ao estabelecimento do bom funcionamento do AECT são persistentes, 
nomeadamente devido a uma longa implementação do presente regulamento pelos 
Estados-Membros e a uma coordenação insuficiente entre as autoridades. Contudo, trata-se 
igualmente do resultado de uma integração insuficiente do AECT nas políticas setoriais 
específicas da UE. O relator pretende enfatizar a possibilidade de o AECT ser usado para 
além da política regional e cooperação territorial. A UE já desenvolveu estruturas 
transfronteiriças nas políticas setoriais tais como a investigação (ERIC – Consórcio para uma 
Infraestrutura Europeia de Investigação). Outras ações financiadas com fundos estruturais 
podem ser conduzidas pelos AECT, tais como os programas de desenvolvimento rural 
(financiados pelo FEADER), as agências de emprego transfronteiriças financiadas pelo FSE, a 
gestão comum das infraestruturas RTE ou o mecanismo Interligar a Europa para projetos 
transeuropeus, contribuindo assim para o cumprimento dos objetivos da política de coesão. 
Com o objetivo de explorar o seu potencial em outras políticas da UE, a Comissão necessita 
fornecer informações e aumentar a sensibilização no âmbito dos seus diferentes serviços. 
Numa segunda fase, os serviços das Comissões poderão integrar o AECT, assegurando a 
elegibilidade dessas entidades para todas as apresentações de propostas endereçadas a 
organismos públicos.

Além disso, o relator gostaria de discutir sobre uma série de questões adicionais. Diversos 
AECT relataram problemas quanto à aplicação dos financiamentos da UE, principalmente por 
terem sido identificados como uma entidade única e não como uma forma de parceria 
composta por membros do AECT. Nesses programas financiados pela UE, nos quais somente 
consórcios são elegíveis, um AECT também deve ser automaticamente considerado elegível, 
sem a necessidade de parceiros adicionais. 

Consequentemente, as futuras medidas legislativas relevantes devem considerar o AECT 
como facilitadores e potenciadores de cooperação territorial. Por exemplo, um AECT pode 
atuar no mercado único como um organismo responsável por contratos públicos 
transfronteiriços devendo, por conseguinte, ser tido em conta no Ato para o Mercado Único e 
nas propostas legislativas que lhe estão associadas. 

Além disso, o relator acredita que a Comissão Europeia deveria criar um ambiente fiscal 
favorável para o AECT, simplificando a gestão do IVA, evitando situações de dupla 
tributação e oferecendo incentivos fiscais, quando possível, sem distorcer a concorrência.

É importante que seja concedida aos AECT a possibilidade de assinar acordos com outras 
autoridades ou entidades que atuem fora do território do AECT. Essas parcerias seriam muito 
úteis para a estruturação das estratégias macrorregionais e o envolvimento de parceiros num 
sentido mais lato como, por exemplo, cidades de países terceiros ou estruturas como o 
OROTE, que não poderiam estar envolvidas de outra forma. 
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Com o intuito de obter o seu potencial máximo, o presente regulamento necessita ser menos 
sujeito a interpretações arbitrárias e contraditórias pelos Estados-Membros que, em 
determinados casos, contrariam os objetivos almejados. Assimilar os AECT existentes aos 
organismos nacionais (ex.: o «sindicato misto» em França), pode ser contraproducente. O 
AECT é um instrumento europeu «sui generis» e necessita ser tratado como tal. Os 
Estados-Membros e as suas administrações nacionais devem entender que os AECT não são 
um encargo para os seus orçamentos nacionais e não assumem as suas competências. Na 
realidade, os AECT consistem num instrumento útil com grande potencial para a redução dos 
encargos administrativos e custos operacionais, incentivando e potenciando assim o processo 
de cooperação territorial no seio da UE, bem como entre os Estados-Membros e países 
terceiros.


