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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 para o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao 
objetivo de Cooperação Territorial Europeia
(COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

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

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

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

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 19 de julho de 20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 25 de abril de 
20122,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental e da Comissão dos 
Transportes e do Turismo (A7-0000/2013),

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 a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               

1 JO C 277/96 de 13.9.2012, p. 96.
2 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) O artigo 176.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) dispõe que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) tem 
por objetivo contribuir para a correção dos 
principais desequilíbrios regionais na 
União. Por conseguinte, em conformidade 
com esse artigo e o artigo 174.º do TFUE, 
o FEDER deveria contribuir para a 
redução das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, entre 
as quais deve ser prestada especial atenção 
às zonas rurais, às zonas afetadas pela 
transição industrial e às regiões que 
sofrem limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes, tais como as regiões 
mais setentrionais com densidade 
populacional muito baixa e as regiões
insulares, transfronteiras e de montanha.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração
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(2) As disposições comuns ao FEDER, ao 
Fundo Social Europeu (os «Fundos 
Estruturais») e ao Fundo de Coesão 
(juntamente com os Fundos Estruturais, 
designados os «Fundos») são 
estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012, de […], que estabelece as 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, 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 as 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/200614 [Regulamento Disposições 
Comuns - RDC]. As disposições 
específicas relativas ao tipo de atividades 
que podem ser financiadas pelo FEDER, ao 
abrigo dos objetivos definidos no 
Regulamento (UE) n.º /2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 
1080/200615 [Regulamento FEDER] são 
estabelecidas nesse regulamento. Esses 
regulamentos não estão plenamente 
adaptados às necessidades específicas do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, o qual prevê que pelo menos 
dois Estados-Membros ou um 
Estado-Membro e um país terceiro 
cooperem. É, por conseguinte, necessário 
estabelecer disposições específicas ao 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia em matéria de âmbito de 
aplicação e cobertura geográfica, recursos 
financeiros, prioridades de investimento e 
concentração, programação, monitorização 
e revisão, assistência técnica, apoio 
financeiro e elegibilidade, gestão, controlo
e acreditação, e gestão financeira.

(2) As disposições comuns ao FEDER, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão são estabelecidas no Regulamento 
(UE) n.º […]/2012, de […], que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, 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 as 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão [Regulamento Disposições 
Comuns - RDC]. As disposições 
específicas relativas ao tipo de atividades 
que podem ser financiadas pelo FEDER, ao 
abrigo dos objetivos definidos no 
Regulamento (UE) n.º /2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
ao objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego [Regulamento 
FEDER] são estabelecidas nesse 
regulamento. Esses regulamentos não estão 
plenamente adaptados às necessidades 
específicas do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia, o qual prevê que pelo 
menos dois Estados-Membros ou um 
Estado-Membro e um país terceiro 
cooperem. É, por conseguinte, necessário 
estabelecer disposições específicas ao 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia em matéria de âmbito de 
aplicação e cobertura geográfica, recursos 
financeiros, prioridades de investimento e 
concentração, programação, monitorização 
e revisão, assistência técnica, apoio 
financeiro e elegibilidade, gestão, controlo 
e designação, e gestão financeira.
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Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 3

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

(3) Para aumentar o valor acrescentado da 
política de coesão da União, as disposições 
específicas devem conduzir a uma 
simplificação considerável para todos os 
que nela estão envolvidos: beneficiários, 
autoridades do programa, autoridades dos 
Estados-Membros participantes a nível 
local, regional ou nacional, conforme 
apropriado, e países terceiros, bem como a 
Comissão.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A título do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia, o FEDER apoia a 
cooperação transfronteiras, transnacional e 
inter-regional.

(4) A título do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia, o FEDER deverá 
apoiar a cooperação transfronteiras, 
transnacional e inter-regional.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A cooperação transfronteiras deverá ter 
por objetivo a abordagem conjunta dos 
desafios comuns identificados na região 
transfronteiras (como a insuficiência de 
acessibilidade, a inadequação do ambiente 
empresarial, a falta de redes entre as 
administrações locais e regionais, a 
investigação e a inovação e a adoção das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a poluição ambiente, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 

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

da comunicação, a poluição ambiental, a 
prevenção de riscos, as atitudes negativas 
relativas aos cidadãos dos países vizinhos) 
e a exploração das potencialidades nas 
zonas transfronteiras (desenvolvimento de 
instalações e clusters de investigação e 
inovação transfronteiras, integração do 
mercado de trabalho transfronteiras e 
cooperação entre prestadores de serviços 
de educação, incluindo universidades, ou
entre centros de saúde) e, em simultâneo, o 
reforço do processo de cooperação, a bem 
do desenvolvimento harmonioso da União 
em geral. Em caso de quaisquer programas 
transfronteiras entre a Irlanda do Norte e os 
países limítrofes em apoio à paz e à 
reconciliação, o FEDER deverá ainda 
contribuir para a promoção social e a 
estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) A cooperação inter-regional deve 
reforçar a eficácia da política de coesão, 
incentivando o intercâmbio de experiências 
entre as regiões em matéria de objetivos 
temáticos e desenvolvimento urbano, 
incluindo ligações urbano-rurais, a fim de 
melhorar a execução dos programas e 
ações de cooperação territorial, e 
promovendo análises de tendências no 
domínio da coesão territorial através de 
estudos, recolha de dados e outras 
medidas. A troca de experiências sobre 
objetivos temáticos deveria reforçar a 
conceção e a execução principalmente dos 
programas operacionais pertencentes ao 
objetivo do Investimento no Crescimento e 



PE487.789v03-00 10/85 PR\939702PT.doc

PT

Programa-Quadro para a Investigação. no Emprego, mas também, se pertinente, 
dos programas ao abrigo do objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia, 
incluindo a promoção da cooperação
mutuamente benéfica entre clusters
inovadores e de investigação intensiva e os 
intercâmbios entre os investigadores e os 
institutos de investigação, tanto nas 
regiões mais desenvolvidas como nas 
menos desenvolvidas, tendo em 
consideração a experiência das «Regiões 
do Conhecimento» e «Potencial de 
Investigação das Regiões da Convergência 
e Ultraperiféricas» do Sétimo 
Programa-Quadro para a Investigação.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

igualmente permitir a sobreposição 
geográfica.

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) A Comissão deverá […] definir zonas 
de cooperação transnacional, tendo em 
conta as ações necessárias para promover 
um desenvolvimento territorial integrado. 
Ao fazer isso, a Comissão deverá ter em 
conta a experiência adquirida nos 
programas anteriores e, se pertinente, as 
estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Em benefício das regiões da União, 
deve ser criado um mecanismo para 
organizar o apoio do FEDER aos 
instrumentos de política externa como o 
IVE e o IPA II, incluindo sempre que não 
possam ser adotados ou tenham de ser 
interrompidos os programas de cooperação 
com o exterior. Este mecanismo deve 
procurar alcançar um funcionamento 
ótimo, assim como a máxima 
coordenação possível entre estes 
instrumentos.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para além das intervenções relativas 
às fronteiras externas, apoiadas por 
instrumentos de política externa da União 
que abrangem regiões de fronteira no 
interior e no exterior da União, podem 
existir programas de cooperação apoiados 
pelo FEDER que englobem regiões 
internas e externas da União, mas cujas 
regiões externas não se encontram 
contempladas pelos instrumentos de 
política externa por não pertencerem a um 
determinado país beneficiário ou porque os 
programas de cooperação com o exterior 
não podem ser criados. Por conseguinte, 
deverá ser atribuída competência à
Comissão para que, ao elaborar a lista das 

(14) Para além das intervenções relativas 
às fronteiras externas, apoiadas por 
instrumentos de política externa da União 
que abrangem regiões de fronteira no 
interior e no exterior da União, podem 
existir programas de cooperação apoiados 
pelo FEDER que englobem regiões 
internas e, em certos casos, externas da 
União, mas cujas regiões externas não se 
encontram contempladas pelos 
instrumentos de política externa por não 
pertencerem a um determinado país 
beneficiário ou porque os programas de 
cooperação com o exterior não podem ser 
criados. Todavia, é necessário assegurar 
que a intervenção do FEDER para o 
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zonas transfronteiras e transnacionais 
abrangidas pelos programas, possa incluir 
também regiões de países terceiros na 
definição de zonas transfronteiras e 
transnacionais por elas abrangidas.

financiamento de projetos implementados 
no território de países terceiros deverá ser 
fundamentalmente em benefício das 
regiões da União. Dentro destes 
condicionalismos, a Comissão deverá, ao 
elaborar a lista das zonas transfronteiras e 
transnacionais abrangidas pelos programas, 
incluir também regiões de países terceiros 
na definição de zonas transfronteiras e 
transnacionais por elas abrangidas.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) É necessário fixar os recursos afetados 
a cada uma das diferentes componentes do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, mantendo em simultâneo uma 
concentração significativa na cooperação 
transfronteiras, incluindo a parte dos 
montantes globais de cada 
Estado-Membro destinada à cooperação 
transfronteiras e transnacional, as 
possibilidades de flexibilidade entre os 
componentes de que os Estados-Membros 
dispõem, e garantindo um nível de 
financiamento suficiente para a cooperação 
com as regiões ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A seleção de objetivos temáticos 
deverá ser limitada a fim de maximizar o 
impacto da política de coesão em toda a 
União. No entanto, a concentração no 
domínio da cooperação inter-regional 

(16) A maior parte do financiamento do 
FEDER para os programas de 
cooperação transfronteiras e 
transnacional deverá ser concentrada 
num número limitado de objetivos 
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deverá refletir-se sobretudo no objetivo 
fixado para cada operação e não na 
limitação do número de objetivos 
temáticos, para se retirar o máximo partido 
da cooperação inter-regional em prol do 
reforço da eficácia da política de coesão no 
âmbito do Investimento no Crescimento e 
no Emprego e do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia.

temáticos, a fim de maximizar o impacto 
da política de coesão em toda a União. No 
entanto, a concentração nos objetivos 
temáticos no domínio da cooperação 
inter-regional deverá refletir-se sobretudo 
no objetivo fixado para cada operação e 
não na limitação do número de objetivos 
temáticos, para se retirar o máximo partido 
da cooperação inter-regional em prol do
reforço da eficácia da política de coesão 
principalmente no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e, se pertinente, do objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia. No que 
diz respeito aos restantes programas de 
cooperação inter-regional, a 
concentração deve resultar do seu âmbito 
de aplicação específico.

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de cumprir as metas e os 
objetivos em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
definidos na estratégia «Europa 2020»19, o 
FEDER deve, no âmbito do objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia contribuir 
para os objetivos temáticos relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento e na investigação 
e inovação, mais ecológica e eficiente em 
termos de recursos e mais competitiva, que 
promova elevados níveis de emprego, a
coesão social e territorial e o 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser 
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 

(17) A fim de cumprir as metas e os 
objetivos em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
definidos na estratégia «Europa 2020», o 
FEDER deve, no âmbito do objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia contribuir 
para os objetivos temáticos relacionados 
com o desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento e na investigação 
e inovação, nomeadamente através da 
promoção da cooperação entre empresas, 
em particular PME, e através da 
promoção da criação de sistemas de 
intercâmbio de informações 
transfronteiras no domínio das TIC; a 
promoção de uma economia mais 
ecológica e eficiente em termos de recursos 
e mais competitiva, nomeadamente 
através do incentivo à mobilidade 
sustentável transfronteiras; o fomento de
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título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, a cooperação nos domínios do 
emprego, da formação e da inclusão social 
na perspetiva transfronteiras, a 
continuidade da cooperação marítima 
transfronteiras não abrangida pelos 
programas gerais de cooperação e o 
desenvolvimento e a aplicação de 
estratégias macrorregionais e relativas às 
bacias marítimas.

elevados níveis de emprego e da coesão 
social e territorial, nomeadamente através 
de atividades de apoio ao turismo 
sustentável, ao património cultural e 
natural como parte de uma estratégia 
territorial destinada a alcançar um 
crescimento favorável ao emprego; e o 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas. Todavia, a lista de 
prioridades de investimento no âmbito dos 
diferentes objetivos temáticos deverá ser 
adaptada às necessidades específicas do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, para permitir a continuidade, a 
título da cooperação transfronteiras, da 
cooperação jurídica e administrativa, a 
cooperação entre os cidadãos e as 
instituições, a cooperação nos domínios do 
emprego, da formação, da integração das 
comunidades e da inclusão social na 
perspetiva transfronteiras, a continuidade 
da cooperação marítima transfronteiras não
abrangida pelos programas gerais de 
cooperação e o desenvolvimento e a 
coordenação de estratégias 
macrorregionais e relativas às bacias 
marítimas. Além disso, devem definir-se 
prioridades de investimento específicas ou 
adicionais para certos programas de 
cooperação inter-regional, a fim de captar 
as suas atividades específicas.

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) No âmbito do objetivo temático de 
promoção da inclusão social e de luta 
contra a pobreza, e tendo em conta a sua 
importância prática, é necessário 
assegurar que, em caso de quaisquer 
programas transfronteiras entre a Irlanda 
do Norte e os países limítrofes a favor da 
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paz e da reconciliação, o FEDER deverá 
ainda contribuir para a promoção social e 
a estabilidade económica nas regiões em 
causa, nomeadamente com ações 
destinadas a promover a coesão entre as 
diferentes comunidades. As 
especificidades do referido programa 
transfronteiras com a Irlanda do Norte 
deverão também justificar que certas 
regras relativas à seleção de operações ao 
abrigo do presente regulamento não 
sejam aplicáveis a esse programa 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) É conveniente envolver já no 
processo de preparação dos programas de 
cooperação os países ou territórios 
terceiros, sempre que estes tenham 
aceitado o convite para participarem 
nesses programas, devendo para o efeito 
ser estabelecidos procedimentos 
específicos no regulamento. Em 
derrogação do procedimento normal, 
sempre que os programas de cooperação 
envolvam regiões ultraperiféricas e países 
terceiros, os Estados-Membros 
participantes deverão consultar os países 
terceiros respetivos antes de apresentarem 
os programas à Comissão. Para tornar 
mais eficaz e pragmática a participação 
dos países terceiros em programas de 
cooperação, deverá ser possível que os 
acordos quanto ao conteúdo dos 
programas de cooperação e o eventual 
contributo dos países terceiros sejam 
expressos nas atas formalmente 
aprovadas das reuniões de concertação 
com os países terceiros ou nas atas 
formalmente aprovadas das deliberações 
das organizações regionais de 
cooperação. 
No que se refere à aprovação dos 
programas operacionais, e tendo em conta 
os princípios da gestão partilhada e da 
simplificação, a Comissão deverá aprovar 
apenas os elementos essenciais dos 
programas de cooperação, devendo os 
restantes elementos ser aprovados pelo 
Estado-Membro ou pelo país terceiro 
participante. Por uma questão de 
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segurança jurídica e de transparência, é 
necessário estabelecer uma disposição 
que exija que, caso o Estado-Membro ou 
o país terceiro participante altere um 
elemento de um programa de cooperação, 
não sujeito a decisão da Comissão, a 
autoridade de gestão desse Estado-
Membro deverá notificar essa alteração à 
Comissão no prazo de um mês a contar da 
data da decisão. 

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

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

(20) Com base na experiência do período 
de programação de 2007-2013, as 
condições de seleção das operações devem 
ser clarificadas e reforçadas, para assegurar 
a seleção de operações genuinamente 
conjuntas. Devido ao contexto e às 
especificidades particulares dos 
programas de cooperação entre as regiões 
ultraperiféricas e os países ou territórios 
terceiros, devem definir-se e adaptar-se, 
ao abrigo destes programas, condições de
cooperação mais ligeiras no que diz 
respeito às operações de processamento.
A noção de beneficiários únicos deve ser 
definida, devendo igualmente ser 
esclarecido que podem realizar ações de 
cooperação por si sós.

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Em conformidade com o artigo 
49.º do Regulamento (UE) n.º […]/2013 
[RDC], a autoridade de gestão deve 
assegurar que são realizadas avaliações 
dos programas de cooperação, incluindo 
para determinar a eficácia, a eficiência e 
o impacto de cada programa, com base no 
plano de avaliação. Pelo menos uma vez 
durante o período de programação, será 
realizada uma avaliação para determinar 
de que forma os fundos contribuíram 
para os objetivos de cada prioridade. 
Estas avaliações devem informar sobre 
eventuais ajustes propostos durante o 
período de programação.

Or. en
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Alteração 21
Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) No que toca aos programas de 
cooperação, antes de estes serem 
elaborados pelos Estados-Membros deve 
ser criado um conjunto de indicadores de 
realizações comum adaptado ao seu caráter 
específico para facilitar a avaliação dos
progressos da respetiva execução. Esses
indicadores comuns devem ser 
complementados por indicadores de 
resultados específicos dos programas e, se 
pertinente, por indicadores de realizações 
específicos dos programas.

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) Devido ao envolvimento de mais do 
que um Estado-Membro e aos elevados 
custos administrativos daí resultantes, 
nomeadamente em matéria de controlos e 
de tradução, o limite máximo para as 
despesas de assistência técnica será mais 
elevado do que o aceite no objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego. A fim de compensar esses 
custos mais elevados, os Estados-
Membros devem ser encorajados, sempre 
que possível, a reduzir os encargos 
administrativos no que diz respeito à 
aplicação de projetos conjuntos. Além 
disso, os programas de cooperação com 
apoio limitado do FEDER deviam receber 
um montante mínimo fixo para assistência 
técnica que pode ser superior a 6 %, a fim 
de garantir a efetiva assistência técnica.
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Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Devido à participação de mais de um 
Estado-Membro, a regra geral estabelecida 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], segundo a qual cada Estado-
Membro adota as suas regras nacionais de 
elegibilidade, não se adequa ao objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia. Com base 
na experiência do período de programação 
de 2007-2013, deve ser estabelecida uma 
hierarquia clara das normas de 
elegibilidade, que evolua no sentido de 
regras de elegibilidade comuns.

(25) Devido à participação de mais de um 
Estado-Membro, a regra geral estabelecida 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], segundo a qual cada Estado-
Membro adota as suas regras nacionais de 
elegibilidade, não se adequa ao objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia. Com base 
na experiência do período de programação 
de 2007-2013, deve ser estabelecida uma 
hierarquia clara das normas de 
elegibilidade, que evolua no sentido de 
regras de elegibilidade comuns a fim de 
evitar possíveis contradições ou 
inconsistências entre diferentes 
regulamentos e entre regulamentos e 
regras nacionais. Em particular, a 
Comissão deveria, com base na 
experiência do período de programação 
de 2007-2013, adotar regras de 
elegibilidade conjuntas, com base nas 
categorias de custos estabelecidas no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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contabilidades individuais para a gestão de 
tais operações.

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 27
Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A autoridade de gestão deve criar um 
secretariado conjunto para facultar 
informações aos candidatos ao apoio, tratar 
das candidaturas de projetos e ajudar os 
beneficiários na execução das suas 
operações.

(29) A autoridade de gestão deve criar um 
secretariado conjunto para, entre outras 
tarefas, facultar informações de apoio aos 
candidatos, tratar das candidaturas de 
projetos e ajudar os beneficiários na 
execução das suas operações.

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(30-A) As autoridades de certificação 
deverão ser responsáveis por todas as 
funções que lhes são atribuídas em 
conformidade com a lista do artigo 115.º 
do Regulamento (UE) n.º […]/2013 
[RDC]. O Estado-Membro pode designar 
a autoridade de gestão para desempenhar 
as funções de autoridade de certificação.

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

(31) Uma única autoridade de gestão é 
responsável por executar todas as funções 
que lhe são atribuídas nos termos do
artigo 116.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], destinadas a garantir a 
uniformidade das normas aplicadas em 
toda a área abrangida pelo programa. 
Quando tal não seja possível, um grupo de 
auditores deve poder prestar ajuda à 
autoridade de auditoria do programa.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A fim de reforçar a coesão 
económica, social e territorial da União e 
a eficácia da sua política de coesão, os 
países terceiros são autorizados a 
participar, através da contribuição do IPA 
e dos recursos do IVE, em programas de 
cooperação transnacional e inter-
regional. As operações cofinanciadas ao 
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abrigo de tais programas deverão, todavia, 
continuar a visar os objetivos da política 
de coesão, mesmo que sejam 
implementados, parcial ou integralmente, 
fora do território da União. Neste 
contexto, a contribuição para os objetivos 
da ação externa da União continua a ser 
meramente pontual, dado que o centro de 
gravidade dos programas de cooperação 
deverá ser determinado pelos objetivos 
temáticos e pelas prioridades de 
investimento da política de coesão. A fim 
de assegurar a participação efetiva dos 
países terceiros em programas de 
cooperação geridos de acordo com o 
princípio da gestão partilhada, as 
condições de implementação do programa 
deverão ser fixadas nos próprios 
programas de cooperação e também, se 
necessário, nos acordos de financiamento 
celebrados entre a Comissão, os Governos 
de cada um dos países terceiros e o 
Estado-Membro onde está situada a 
autoridade de gestão do programa de 
cooperação pertinente. As condições de 
implementação do programa deverão ser 
coerentes com as disposições do direito da 
União aplicável e, se pertinente, com as 
do direito nacional dos Estados-Membros 
participantes respeitantes à sua aplicação.

Or. en

Alteração 32
Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Deve ser estabelecida uma cadeia 
clara em matéria de responsabilidade 
financeira quanto à cobrança de 
irregularidades, constituída pelos 
beneficiários, principal beneficiário, 
autoridade de gestão e Comissão. É 
conveniente prever a responsabilidade dos 
Estados-Membros se a cobrança for 

(Não se aplica à versão portuguesa.)



PE487.789v03-00 26/85 PR\939702PT.doc

PT

impossível.

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com base na experiência do período 
de programação de 2007-2013, convém 
estabelecer uma derrogação explícita para a 
conversão das despesas efetuadas numa 
moeda diferente do euro, por aplicação da 
taxa de conversão numa data tão próxima 
quanto possível das despesas. Os planos de 
financiamento, relatórios e contas das 
operações de cooperação conjuntas devem, 
em qualquer caso, ser apresentados apenas 
em euros ao secretariado conjunto, às 
autoridades do programa e ao comité de 
monitorização. A exatidão da conversão 
deve ser verificada.

(33) Com base na experiência do período 
de programação de 2007-2013, convém 
estabelecer uma derrogação explícita para a 
conversão das despesas efetuadas numa 
moeda diferente do euro, por aplicação da 
taxa de conversão mensal numa data tão 
próxima quanto possível das despesas, ou 
no mês em que as despesas tiverem sido 
apresentadas para verificação. Os planos 
de financiamento, relatórios e contas das 
operações de cooperação conjuntas devem 
ser apresentados apenas em euros ao 
secretariado conjunto, às autoridades do 
programa e ao comité de monitorização. A 
exatidão da conversão deve ser verificada.

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

(35) É necessário esclarecer as regras 
aplicáveis no que diz respeito à gestão 
financeira, programação, monitorização, 
avaliação e controlo quanto à participação 
de países terceiros nos programas de 
cooperação transfronteiras, transnacional 
e inter-regional.
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Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) A fim de reforçar e melhorar a 
coordenação do financiamento do 
FEDER para os programas de 
cooperação adotados ao abrigo do 
presente regulamento que abrangem as 
regiões ultraperiféricas com o eventual 
financiamento complementar do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), do 
IVE, do IPA, e com o Banco Europeu de 
Investimento (BEI), os Estados-Membros 
e os países ou territórios terceiros que 
participam nesses programas de 
cooperação deverão criar mecanismos de 
coordenação conformes com esses 
programas de cooperação.

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Devem ser conferidos poderes de 
delegação à Comissão para instituir regras 
específicas de elegibilidade, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no tocante ao conteúdo e ao 
âmbito de aplicação definidos no artigo 
17.º. É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. Na preparação 
e elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, a 
tempo e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(36) Devem ser conferidos poderes de 
delegação à Comissão para instituir regras 
específicas de elegibilidade da despesa, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no tocante a regras específicas 
de elegibilidade da despesa dos programas 
de cooperação. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Na preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, a tempo e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Todavia, o presente regulamento 
não afeta a continuação nem a alteração 
de intervenções aprovadas pela Comissão 
com base no Regulamento (CE) 
n.º 1080/2006 ou em qualquer outra 
legislação aplicável a essas intervenções 
em 31 de dezembro de 2013 que, por 
conseguinte, deverá ser aplicável a essas 
intervenções ou aos projetos em causa até 
ao respetivo encerramento. Os pedidos de 
intervenção apresentados no âmbito do 
Regulamento (CE) n.º 1080/2006 deverão, 
pois, permanecer válidos.

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Considerando 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-B) Atendendo a que os objetivos de 
coesão económica, social e territorial não 
podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros devido à extensão 
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões menos favorecidas e ao 
limite dos recursos financeiros dos 
Estados-Membros e das regiões, e podem, 
pois, ser mais bem alcançados a nível da 
União, a União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
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proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente Regulamento não 
excede o necessário para atingir aqueles 
objetivos.

Or. en

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Estabelece igualmente as disposições 
necessárias para garantir a sua aplicação 
efetiva, a gestão financeira e o controlo dos 
programas operacionais no âmbito do 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia («programas de cooperação»), 
incluindo os países terceiros neles 
participantes.

Estabelece igualmente as disposições 
necessárias para garantir a sua aplicação 
efetiva, a monitorização, a gestão 
financeira e o controlo dos programas 
operacionais no âmbito do objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia 
(«programas de cooperação»), incluindo os 
países terceiros neles participantes.

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 2.º  Artigo 2.º

Componentes do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia

Componentes do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia

 A título do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia, o FEDER apoiará:

A título do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia, o FEDER apoiará as 
seguintes componentes:

(1) A cooperação transfronteiras entre 
regiões adjacentes em prol do 
desenvolvimento regional integrado entre 
regiões vizinhas das fronteiras terrestres e 
marítimas de dois ou mais Estados ou entre 
regiões fronteiriças vizinhas, pelo menos, 
de um Estado-Membro e de um país 
terceiro nas fronteiras externas da União, 
além dos abrangidos por programas no 

(1) A cooperação transfronteiras entre 
regiões adjacentes em prol do 
desenvolvimento regional integrado entre 
regiões vizinhas das fronteiras terrestres e 
marítimas de dois ou mais Estados ou entre 
regiões fronteiriças vizinhas, pelo menos, 
de um Estado-Membro e de um país 
terceiro nas fronteiras externas da União, 
além dos abrangidos por programas no 
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âmbito dos instrumentos financeiros 
externos da União;

âmbito dos instrumentos financeiros 
externos da União;

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

(2) A cooperação transnacional em vastos 
territórios transnacionais, com o 
envolvimento dos parceiros nacionais, 
regionais e locais, e abrangendo também a 
cooperação transfronteiras marítimas, em 
casos não abrangidos pela cooperação 
transfronteiras, a fim de se alcançar um 
maior grau de integração territorial desses 
territórios;

(3) A cooperação inter-regional, para 
reforçar a eficácia da política de coesão 
através da promoção dos seguintes aspetos:

(3) A cooperação inter-regional, para 
reforçar a eficácia da política de coesão 
através da promoção dos seguintes aspetos:

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

a) intercâmbio de experiências centradas 
em objetivos temáticos obtidas pelos 
parceiros em toda a União, incluindo em 
relação ao desenvolvimento das regiões 
referido no artigo 174.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 
sobre a identificação e divulgação das boas 
práticas, no sentido da sua transferência 
principalmente para os programas 
operacionais no âmbito do objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego mas também, sempre que tal seja 
relevante, para os programas no âmbito 
do objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia;

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

b) intercâmbio de experiências em matéria 
de identificação, transferência e divulgação 
de boas práticas sobre desenvolvimento 
urbano sustentável, incluindo as ligações 
urbano-rurais;

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

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

d) análise das tendências de 
desenvolvimento dos objetivos de coesão 
territorial e do desenvolvimento 

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

da coesão económica e social, e do 
desenvolvimento harmonioso do território 
europeu, por intermédio de estudos, 
recolha de dados e outras medidas.

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 3.º  Artigo 3.º

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

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

 A Comissão adota a lista das zonas 
transfronteiras beneficiárias de apoio, 
discriminadas por programa de cooperação, 
por intermédio de atos de execução. Esses 
atos de execução são adotados nos termos 
do procedimento consultivo a que se refere 
o artigo 30.º, n.º 2.

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, uma decisão sobre a lista das 
zonas transfronteiras beneficiárias de 
apoio, discriminadas por programa de 
cooperação. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 30.º, 
n.º 2.

A referida lista deve especificar as regiões 
de nível NUTS 3 na União tidas em conta 
nas subvenções do FEDER à cooperação 
transfronteiras em todas as fronteiras 
internas e externas abrangidas pelos 
instrumentos financeiros externos da 

A referida lista deve especificar as regiões 
de nível NUTS 3 na União tidas em conta 
nas subvenções do FEDER à cooperação 
transfronteiras em todas as fronteiras 
internas e externas abrangidas pelos 
instrumentos financeiros externos da 
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União, como o IVE, em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[Regulamento IVE] e o IPA, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [Regulamento IPA].

União, como o IVE, em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[Regulamento IVE] e o IPA, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [Regulamento IPA].

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

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir, em 
casos devidamente justificados e a fim de 
assegurar a coerência das zonas 
transfronteiras, que sejam adicionadas 
novas regiões de nível NUTS 3 às regiões 
enumeradas na decisão referida no segundo 
parágrafo. Mediante pedido dos Estados-
Membros em causa, a fim de facilitar a 
cooperação transfronteiras nas fronteiras 
marítimas das regiões ultraperiféricas, e 
sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, a Comissão pode incluir na 
decisão mencionada no segundo 
parágrafo, como zonas transfronteiras 
que podem receber apoio da afetação 
correspondente desses Estados-Membros, 
as regiões de nível NUTS 3 nas regiões 
ultraperiféricas ao longo das fronteiras 
marítimas separadas por mais de 150 km.

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

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

Tais regiões serão equivalentes ao nível 
NUTS 3.

Tais regiões serão equivalentes ao nível 
NUTS 3.

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

3. No que respeita à cooperação 
transnacional, a Comissão aprovará, por 
meio de atos de execução, uma decisão
sobre a lista das zonas em transição para 
receber apoio, discriminadas por programa 
de cooperação e abrangendo as regiões de 
nível NUTS 2, de modo a assegurar a 
continuidade dessa cooperação em zonas 
mais extensas e coerentes, com base em 
anteriores programas, tendo em conta as 
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adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 30.º, 
n.º 2.

estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas, sempre que tal seja 
pertinente. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 30.º, 
n.º 2.

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transnacionais, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no primeiro parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 2 a uma 
determinada zona de cooperação 
transnacional sejam adicionadas e 
apresentar as razões para tal pedido.

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transnacionais, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no primeiro parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 2 a uma 
determinada zona de cooperação 
transnacional sejam adicionadas e 
apresentar as razões para tal pedido.

4. Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, 
os programas de cooperação transnacional 
podem abranger regiões dos territórios ou 
países terceiros seguintes:

4. Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, 
os programas de cooperação transnacional 
podem abranger regiões dos territórios ou 
países terceiros seguintes:

a) Os países terceiros ou territórios 
enumerados ou referidos no n.º 2; e

a) Os países terceiros ou territórios 
enumerados ou referidos no n.º 2; e

b) As ilhas Faroé e a Gronelândia. b) As ilhas Faroé e a Gronelândia.
Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, os 
programas de cooperação transnacional
podem ainda abranger regiões de países 
terceiros contemplados nos instrumentos 
financeiros externos da União, como o 
IVE, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […]/2012, incluindo 
as regiões pertinentes da Federação da 
Rússia, e o IPA, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […]/2012. As 
dotações anuais correspondentes ao apoio 
do IVE e do IPA para estes programas são 
disponibilizadas se os programas tiverem 
devidamente em conta os objetivos de 
cooperação externa relevantes.

Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, os 
programas de cooperação transnacional 
podem ainda abranger regiões de países 
terceiros contemplados nos instrumentos 
financeiros externos da União, como o 
IVE, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […]/2012, incluindo 
as regiões pertinentes da Federação da 
Rússia, e o IPA, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […]/2012. As 
dotações anuais correspondentes ao apoio 
do IVE e do IPA para estes programas são 
disponibilizadas se os programas tiverem 
devidamente em conta os objetivos de 
cooperação externa relevantes.

 Tais regiões serão de nível NUTS 2 ou 
equivalente.

Tais regiões serão de nível NUTS 2 ou 
equivalente.

5. No que respeita à cooperação inter-
regional, o apoio do FEDER deve abranger 
todo o território da União.

5. No que respeita à cooperação inter-
regional, o apoio do FEDER deve abranger 
todo o território da União.

Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, os Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2 e n.º 3, os 
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programas de cooperação inter-regional 
podem abranger parte ou a totalidade do 
território dos países terceiros referidos no 
n.º 4, alíneas a) e b).

programas de cooperação inter-regional 
podem abranger parte ou a totalidade do 
território dos países terceiros referidos no 
n.º 4, alíneas a) e b).

6. Para efeitos de informação, as regiões 
dos países terceiros ou os territórios 
referidos no n.º 2 e no n.º 4 serão 
mencionados nas listas referidas no n.º 1 e 
no n.º 3.

6. Para efeitos de informação, as regiões 
dos países terceiros ou os territórios 
referidos no n.º 2 e no n.º 4 serão 
mencionados nas listas referidas no n.º 1 e 
no n.º 3.

6-A. Em casos devidamente justificados, a 
fim de aumentar a eficiência da execução 
do programa, as regiões ultraperiféricas 
podem combinar, num único programa de 
cooperação territorial, os montantes do 
FEDER atribuídos, referidos nos 
números precedentes, incluindo a dotação 
adicional prevista no artigo 4.º, n.º 2, 
respeitando as regras aplicáveis a cada 
uma destas dotações. 

Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º

Recursos para a Cooperação Territorial 
Europeia

Recursos para a Cooperação Territorial 
Europeia

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

1. Os recursos para o objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia elevam-se 
a 7 % dos recursos globais de autorização 
orçamental disponibilizados pelos Fundos 
no período de 2014 a 2020 e estabelecidos 
no artigo 83.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […/2012 [RDC] (ou seja, um total de 
XX XXX XXX XXX1 euros) que serão 
atribuídos do seguinte modo:

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

a) 73,24 % (ou seja, um total de 
X XXX XXX XXX2 euros) para as regiões 



PR\939702PT.doc 35/85 PE487.789v03-00

PT

transfronteiras; transfronteiras;

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

b) 20,78 % (ou seja, um total de 
X XXX XXX XXX3 euros) para a 
cooperação transnacional;

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

c) 5,98 % (ou seja, um total de 
XXX XXX XXX4 euros) para a cooperação 
inter-regional;

2. os programas de cooperação que 
englobam as regiões ultraperiféricas 
receberão, no mínimo, 150 % do apoio do 
FEDER de que beneficiaram no período de 
2007-2013. Além disso, 50 000 000 euros 
da dotação da cooperação inter-regional 
serão reservados e destinados à cooperação 
das regiões ultraperiféricas. Em termos de 
concentração temática, aplica-se o disposto 
no artigo 5.º, alínea b), a esta dotação 
adicional.

2. As regiões ultraperiféricas devem 
receber, em programas no âmbito do 
objetivo CTE, no mínimo, 150 % do apoio 
do FEDER de que beneficiaram no período 
de 2007-2013 em programas de 
cooperação. Além disso, 50 000 000 euros 
da dotação da cooperação inter-regional 
serão reservados e destinados à cooperação 
das regiões ultraperiféricas. Em termos de 
concentração temática, aplica-se o disposto 
no artigo 5.º, n.º 1, a esta dotação 
adicional.

3. A Comissão adota uma decisão única 
com a lista de todos os programas de 
cooperação, os montantes do apoio total 
do FEDER por programa e a repartição 
por programa das dotações de 2014, por 
meio de atos de execução. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 30.º, n.º 2.

3. A Comissão comunica a cada Estado-
Membro a sua quota-parte dos montantes 
globais para a cooperação transfronteiras 
e transnacional referidos no nº 1, alíneas 
a) e b), com a repartição anual. A 
população nas zonas referidas no artigo 3.º, 
n.º 1, segundo parágrafo, e no artigo 3.º, 
n.º 3, primeiro parágrafo, será o critério 
utilizado para a repartição anual por 
Estado-Membro.

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

Com base nos montantes comunicados, 
cada Estado-Membro informa a Comissão 
se recorreu, e de que forma, à 
possibilidade de transferência prevista no 
artigo 4.º-A, bem como da correspondente 
repartição de fundos pelos programas 
transfronteiras e transnacionais em que 
participa. Com base nas informações 
prestadas pelos Estados-Membros, a 
Comissão adota, por meio de atos de 
execução, uma decisão que enumera 
todos os programas de cooperação e 
indica o montante global do apoio total do 
FEDER a cada programa. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 
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artigo 30.º, n.º 2.
4. O apoio do FEDER aos programas 
transfronteiras e das bacias marítimas 
contemplados no IVE e os programas 
transfronteiras contemplados no IPA serão 
estabelecidos pela Comissão e pelos 
Estados-Membros em causa.

4. A contribuição do FEDER para os
programas transfronteiras e das bacias 
marítimas contemplados no IVE e para os 
programas transfronteiras contemplados no 
IPA será estabelecida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros em causa. A 
contribuição do FEDER estabelecida 
para cada Estado-Membro não será 
ulteriormente redistribuída entre os 
Estados-Membros em causa.

5. O FEDER dá apoio aos programas 
transfronteiras e relativos às bacias 
marítimas pertencentes ao IVE e ao IPA, se 
o IVE e o IPA concederem montantes pelo 
menos equivalentes para cada programa. 
Esta equivalência será sujeita a um 
montante máximo estabelecido no 
Regulamento IVE ou no Regulamento IPA.

5. O FEDER dá apoio aos programas 
transfronteiras e relativos às bacias 
marítimas pertencentes ao IVE e ao IPA, se 
o IVE e o IPA concederem montantes pelo 
menos equivalentes para cada programa. 
Esta equivalência será sujeita a um 
montante máximo estabelecido no 
Regulamento IVE ou no Regulamento IPA.

6. As dotações anuais correspondentes ao 
apoio dado pelo FEDER aos programas no 
âmbito do IVE e do IPA serão inscritas nas 
rubricas orçamentais pertinentes desses 
instrumentos com o exercício orçamental 
de 2014.

6. As dotações anuais correspondentes ao 
apoio dado pelo FEDER aos programas no 
âmbito do IVE e do IPA serão inscritas nas 
rubricas orçamentais pertinentes desses 
instrumentos com o exercício orçamental 
de 2014.

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

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

 Se, até 30 de junho de 2017, se verificar 
que nem todos os programas transfronteiras 
e relativos às bacias marítimas abrangidos 
pelo IVE e pelo IPA foram apresentados à 
Comissão, a totalidade do apoio do FEDER 

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

mencionado no n.º 4 e correspondente aos 
anos restantes até 2020, que não tenha 
sido reafetada a outro programa adotado 
na mesma categoria de programas de 
cooperação externa, será atribuída aos 
programas de cooperação transfronteiras 
internos contemplados no n.º 1, alínea a), 
em que participe o Estado-Membro em 
causa.

8. Os programas transfronteiras relativos às 
bacias marítimas mencionados no n.º 4 que 
tenham sido aprovados pela Comissão 
serão interrompidos, caso:

8. Os programas transfronteiras e relativos 
às bacias marítimas mencionados no n.º 4 
que tenham sido aprovados pela Comissão 
serão interrompidos, ou a dotação para o 
programa será reduzida, nos termos das 
regras e procedimentos aplicáveis, em 
especial, caso:

a) Nenhum dos países parceiros abrangidos 
pelo programa tenha assinado o relevante 
acordo de financiamento dentro do prazo 
previsto no Regulamento (UE) n.º/2012 
[Regulamento IVE] ou Regulamento (UE) 
n.º/2012 [IPA]; ou

a) Nenhum dos países parceiros abrangidos 
pelo programa tenha assinado o relevante 
acordo de financiamento dentro do prazo 
previsto no Regulamento (UE) n.º/2012 
[Regulamento IVE] ou Regulamento (UE) 
n.º/2012 [IPA]; ou

b) O programa não possa ser executado 
devido a problemas nas relações entre os 
países participantes.

b) O programa não possa ser executado 
como previsto devido a problemas nas 
relações entre os países participantes.

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

Se tal acontecer, o apoio do FEDER 
referido no n.º 4 correspondente às frações 
anuais ainda não autorizadas, ou as frações 
anuais atribuídas e anuladas total ou 
parcialmente no mesmo exercício 
orçamental e que não tenham sido 
reafetadas a outro programa da mesma 
categoria de programas de cooperação 
externa, deve ser atribuído aos programas 
de cooperação transfronteiras internos 
contemplados no n.º 1, alínea a), em que 
participe o Estado-Membro em causa, a 
pedido deste.

8-A. A Comissão apresenta ao Comité 
criado nos termos do artigo 143.º do 
Regulamento (UE) n.º .../2013 [RDC] um 
resumo anual da execução financeira dos 
programas transfronteiras e relativos às 
bacias marítimas abrangidos pelo IVE, e 
dos programas transfronteiras abrangidos 
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pelo IPA, para os quais o FEDER 
contribui nos termos do presente artigo.
__________
1 2 3 4 montantes dependentes dos recursos 
globais disponíveis para a política de 
coesão durante o período de 2014 a 2020

Or. en

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Cada Estado-Membro pode transferir até 
15 % da sua dotação financeira de uma 
das componentes referidas no artigo 4º, 
nº 1, alíneas a) e b), para outra.

Or. en

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 5.º  Artigo 5.º

Concentração temática Concentração temática
Os objetivos temáticos previstos no artigo 

9.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC] serão concentrados do seguinte 
modo:

1. Pelo menos 80 % das subvenções do 
FEDER para cada programa 
transnacional e cooperação 
transfronteiras são concentrados nos 4
objetivos temáticos estabelecidos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC];

a) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada 
programa de cooperação transfronteiras;
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b) devem ser selecionados 4 objetivos 
temáticos, no máximo, para cada 
programa de cooperação transnacional;
c) todos os objetivos temáticos podem ser 
selecionados para os programas de 
cooperação inter-regional, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 3, 
alínea a).

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

Or. en

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

O FEDER deve, no seu âmbito de 
aplicação definido no artigo 3.º do 
Regulamento (UE) n.º (...)/2012 (FEDER), 
contribuir para os objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º (...)/2013 (RDC) 
através de ação conjunta no âmbito de 
programas de cooperação transfronteiras, 
transnacional e inter-regional. Para além 
das prioridades de investimento previstas 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º [...]/2012 [Regulamento FEDER], o 
FEDER pode também apoiar as seguintes
prioridades de investimento nos objetivos 
temáticos indicados para os respetivos 
componentes CTE:

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) cooperação transfronteiras: 1-A. Cooperação transfronteiras:

i) integração dos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 

a-A) Promoção do emprego e apoio à 
mobilidade da mão-de-obra, mediante:
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conjuntas no domínio do emprego e da 
formação conjunta (no âmbito do objetivo 
temático da promoção do emprego e apoio 
à mobilidade da mão-de-obra);

integração dos mercados de trabalho 
transfronteiras, incluindo a mobilidade 
transfronteiras, iniciativas locais e 
conjuntas no domínio do emprego, serviços 
de informação e aconselhamento e 
formação conjunta;

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

a-B) Promoção da inclusão social e 
combate à pobreza, através do seguinte:

promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, da igualdade de oportunidades e 
da integração das comunidades além-
fronteiras;

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

a-C) Investimento em competências, 
educação e aprendizagem ao longo da vida, 
através de:

desenvolvimento e execução de regimes 
conjuntos de educação, formação 
profissional e regimes de formação;

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

a-D) Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
através de:

promoção da cooperação jurídica e 
administrativa e da cooperação entre os 
cidadãos e as instituições.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 6.º, alínea a), no texto da Comissão passou a artigo 6.º, 
n.º 1-A (novo), e as suas alíneas a-A) (nova), a-B) (nova), a-C) (nova) e a-D) (nova) na 

alteração do Parlamento, onde as alíneas mencionadas foram alteradas]
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Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

1-B. Cooperação transnacional:

reforçar a capacidade institucional e uma 
administração pública eficiente através do 
seguinte:
desenvolvimento e coordenação de
estratégias macrorregionais e para as 
bacias marítimas.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 6.º, alínea b), no texto da Comissão passou a artigo 6.º, 
n.º 1-B (novo), na alteração do Parlamento]

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Cooperação inter-regional:
reforçar a capacidade institucional e uma 
administração pública eficiente através do
seguinte:
a-A) Promoção da troca de experiências a 
fim de reforçar a eficácia dos programas e 
ações de cooperação territorial e da 
utilização dos AECT (para cooperação 
inter-regional nos termos do artigo 2.º, 
n.º 3-C);
a-B) Reforçar a base científica a fim de 
aumentar a eficácia da política de coesão 
e o alcance dos objetivos temáticos através 
da análise das tendências de 
desenvolvimento (para a cooperação 
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inter-regional nos termos do artigo 2.º, 
n.º 3-D);
a-C) Divulgar as boas práticas e 
experiência e tirar proveito dos resultados 
da troca de experiências sobre 
desenvolvimento urbano sustentável, 
incluindo as ligações urbano-rurais (para 
a cooperação inter-regional nos termos do 
artigo 2.º, n.º 3-B).

Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. No que diz respeito ao programa 
PEACE, o FEDER deve também, no 
âmbito do objetivo temático da promoção 
da inclusão social e do combate à 
pobreza, contribuir para promover a 
estabilidade social e económica nas 
regiões em causa, nomeadamente através 
de ações destinadas a promover a coesão 
entre as comunidades.

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os programas de cooperação são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário corresponde, sem prejuízo 
do artigo 52.º do Regulamento n.º .../2013 
[RDC], a um objetivo temático e inclui 
uma ou mais prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com os artigos 5.º e 6.º do presente 
regulamento. Sempre que necessário e a 
fim de aumentar o impacto e a eficácia 
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numa abordagem integrada e 
tematicamente coerente à prossecução dos 
objetivos da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, um eixo prioritário pode, em 
casos devidamente justificados, combinar 
uma ou mais prioridades de investimento 
complementares de diferentes objetivos 
temáticos com vista a alcançar a sua 
máxima contribuição para um eixo 
prioritário.

Or. en

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas de cooperação 
estabelecem:

2. Os programas de cooperação devem 
contribuir para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e para alcançar a 
coesão económica, social e territorial e 
estabelecem:

a) uma estratégia do contributo do 
programa de cooperação para a estratégia 
da União em termos de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
incluindo:

a) Uma justificação da escolha dos 
objetivos temáticos, das prioridades de 
investimento correspondentes e das 
dotações financeiras, tendo em conta o 
Quadro Estratégico Comum; com base 
numa análise da situação de [...], toda a 
área abrangida pelo programa em termos 
de necessidades e da estratégia escolhida 
em resposta, abordando, sempre que tal 
seja pertinente, as novas ligações na 
infraestrutura transfronteiras, tendo em 
conta os resultados da avaliação ex ante;

i) uma identificação das necessidades em 
função dos desafios no que se refere à 
zona do programa como um todo;
ii) uma justificação da escolha dos 
objetivos temáticos e das prioridades de 
investimento correspondentes, tendo em 
conta o Quadro Estratégico Comum e os 
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resultados da avaliação ex ante;
b) Para cada eixo prioritário: b) Para cada eixo prioritário que não a 

assistência técnica:

i) As prioridades de investimento e os 
correspondentes objetivos específicos;

i) As prioridades de investimento e os 
correspondentes objetivos específicos;

ii) Os indicadores, comuns e específicos, 
de realizações e resultados, com um valor 
de base adequado, sempre que possível, e 
um valor final quantificado;

ii) De modo a reforçar a orientação de 
resultados da programação, os resultados 
esperados para cada objetivo específico e 
os indicadores de resultados que lhes 
correspondem, com um valor de base e um 
valor final quantificado, sempre que 
apropriado, em conformidade com o 
disposto no artigo 15.º;

iii) Uma descrição das ações a apoiar, 
incluindo a identificação dos grupos-alvo 
principais, dos territórios específicos 
visados e dos tipos de beneficiários, se 
adequado, bem como a utilização prevista 
para os instrumentos financeiros;

iii) Uma descrição do tipo e exemplos de
ações a apoiar no âmbito de cada 
prioridade de investimento e o contributo 
que delas se espera para os objetivos 
específicos referidos na subalínea i), 
incluindo os princípios que orientam a 
escolha das operações e, se necessário, a 
identificação dos grupos-alvo principais, 
dos territórios específicos visados e dos 
tipos de beneficiários, bem como da
utilização prevista dos instrumentos 
financeiros e dos grandes projetos;

iv) As categorias de intervenção 
correspondentes, com base na 
nomenclatura adotada pela Comissão por
meio de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento de 
análise referido no artigo 30.º, n.º 3, e 
uma indicação da repartição dos recursos 
programados;

iv) Para cada prioridade de investimento, 
os indicadores comuns e específicos das 
realizações, incluindo o valor final 
quantificado, que se espera contribuam 
para os resultados, em conformidade com 
o disposto no artigo 15.º;

iv-A) A identificação das medidas de 
execução e dos indicadores financeiros e 
de realizações que, em conformidade com 
o disposto no artigo 19.º, n.º 1, e com o 
anexo (xx) do Regulamento (UE) 
n.º /2012 [RDC], deverão funcionar como 
metas e objetivos intermédios no âmbito 
do quadro de desempenho;
iv-B) Sempre que apropriado, um resumo 
da utilização prevista da assistência 
técnica, incluindo, se necessário, ações 
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para reforçar a capacidade administrativa 
das autoridades envolvidas na gestão e no 
controlo dos programas e dos 
beneficiários e, se necessário, ações para 
reforçar a capacidade administrativa dos 
parceiros relevantes para participar na 
execução dos programas;
iv-C) As categorias de intervenção 
correspondentes, com base na 
nomenclatura adotada pela Comissão por 
meio de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 30.º, n.º 3, e uma 
repartição indicativa dos recursos 
programados;
b-A) Para cada eixo prioritário 
respeitante à assistência técnica:
i-A) Objetivos específicos;
i-B) Os resultados esperados em relação a 
cada objetivo específico, sempre que 
objetivamente justificado face ao 
conteúdo das ações, e os respetivos 
indicadores, mencionando um valor de 
base e um valor final, em conformidade 
com o artigo 15.º;
i-C) Uma descrição das ações a apoiar e 
do seu contributo esperado para os 
objetivos específicos referidos na 
subalínea i);
i-D) Os indicadores das realizações que se 
espera contribuam para os resultados;
i-E) As categorias de intervenção 
correspondentes, com base na 
nomenclatura adotada pela Comissão, 
através de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3, 
do Regulamento n.º .../2013 [RDC], e uma 
repartição indicativa dos recursos 
programados;
i-F) A subalínea ii) não se aplica se a 
contribuição da União para o eixo ou 
eixos prioritários respeitantes à 
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assistência técnica num programa 
operacional não exceder 15 000 000 
euros.

Or. en

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Um plano de financiamento com dois 
quadros (sem qualquer divisão entre os 
Estados-Membros participantes):

c-A) Um plano de financiamento com dois 
quadros (sem qualquer divisão entre os 
Estados-Membros participantes):

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

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

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

ii) Um quadro de todo o período de 
programação que especifique, para todo o 
período de programação, para o programa 
de cooperação e para cada eixo prioritário, 
o montante total da dotação financeira do 
apoio do FEDER e da contrapartida 
nacional. No que respeita aos eixos 
prioritários que combinem prioridades de 
investimento de diferentes objetivos 
temáticos, o quadro deverá especificar o 
montante da dotação financeira total e do 
cofinanciamento nacional para cada um 
dos objetivos temáticos correspondentes.
Sempre que a contrapartida nacional seja 
composta por financiamento público e 
privado, o quadro fará a repartição 
indicativa das componentes pública e 
privada. Mostrará, para efeitos 
informativos, a eventual contribuição dos 
países terceiros participantes no 
programa, bem como a participação 
prevista do BEI;

Or. en
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[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea f), parte introdutória (juntamente com as 
subalíneas i) e ii) no texto da Comissão passou a artigo 7.º, n.º 2, alínea c-A) (nova) na 

alteração do Parlamento, onde as subalíneas i) e ii) foram alteradas]

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Uma lista de grandes projetos cujo 
início estimado dos principais trabalhos se 
deverá situar antes 1 de janeiro de 2018;

c-B) Uma lista dos grandes projetos que se 
prevê executar durante o período de 
programação;

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea e), subalínea iii), no texto da Comissão 
passou a artigo 7.º, n.º 2, alínea c-B) (nova), na alteração do Parlamento]

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) O contributo para a estratégia integrada 
de desenvolvimento territorial estabelecida 
no Contrato de Parceria, incluindo:

2-A. O programa de cooperação deve 
descrever, tendo em conta o seu conteúdo 
e objetivos, a abordagem integrada ao 
desenvolvimento territorial, incluindo a 
respeito das áreas referidas no artigo 
174.º, n.º 3, do TFUE, tendo em conta os 
Acordos de Parceria dos Estados-Membros 
participantes e mostrando o modo como 
contribuem para a realização dos 
objetivos do programa e dos seus 
resultados esperados, especificando, 
quando apropriado, o seguinte:

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea c), parte introdutória no texto da 
Comissão passou a artigo 7.º, n.º 2-A (novo) na alteração do Parlamento, que é também 

alterado]

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv)
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Texto da Comissão Alteração

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

a-A) A abordagem a seguir no que 
respeita à utilização dos instrumentos de 
desenvolvimento baseados nos recursos 
locais e os princípios aplicáveis à 
identificação das áreas em que será 
implementada;

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea c), subalínea iv), no texto da Comissão 
passou a artigo 7.º, n.º 2-A (novo), alínea a-A) (nova), na alteração do Parlamento, que é 

também alterada]

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

iii) Sempre que possível, uma lista das 
cidades nas quais devem ser 
implementadas ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentado e a 
dotação anual indicativa do apoio do 
FEDER a estas ações;

a-B) Os princípios para a identificação 
das áreas urbanas nas quais devem ser 
implementadas ações integradas de 
desenvolvimento urbano sustentado e a 
dotação anual indicativa do apoio do 
FEDER a estas ações;

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea c), subalínea iii), no texto da Comissão 
passou a artigo 7.º, n.º 2-A (novo), alínea a-B) (nova), na alteração do Parlamento, que é 

também alterada]

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) A abordagem para a utilização do 
instrumento de Investimento Territorial 
Integrado em casos não abrangidos pela 
alínea b), e a dotação financeira 
indicativa de cada eixo prioritário;
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Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

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

a-D) Se os Estados-Membros e as regiões 
participarem em estratégias 
macrorregionais e para as bacias 
marítimas, o contributo das intervenções 
planificadas para essas estratégias, sujeito 
às necessidades da zona do programa 
identificadas pelos Estados-Membros 
relevantes e tendo em conta, se 
apropriado, os projetos estrategicamente 
importantes identificados nas respetivas
estratégias.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea c), subalínea v), no texto da Comissão 
passou a artigo 7.º, n.º 2-A (novo), alínea a-D) (nova), na alteração do Parlamento, que é 

também alterada]

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

O programa de cooperação deve 
identificar:

g) As medidas de execução do programa de 
cooperação, incluindo:

a-A) As medidas de execução do programa 
de cooperação, incluindo:

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

i) a identificação da autoridade de gestão, 
da autoridade de certificação e, quando 
apropriado, da autoridade de auditoria;

ii) o organismo ou organismos designados 
para realizar tarefas de controlo;

ii) o organismo ou organismos designados 
para realizar tarefas de controlo;

iii) o organismo ou organismos designados 
para serem responsáveis pela realização de 
tarefas de auditoria;

iii) o organismo ou organismos designados 
para serem responsáveis pela realização de 
tarefas de auditoria;

iv) o procedimento de criação do iv) o procedimento de criação do 
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secretariado conjunto; secretariado conjunto;

v) uma descrição sumária das disposições 
de gestão e de controlo;

v) uma descrição sumária das disposições 
de gestão e de controlo;

vi) a repartição das responsabilidades entre 
os Estados-Membros participantes, em 
caso de correções financeiras impostas pela 
autoridade de gestão ou pela Comissão.

vi) a repartição das responsabilidades entre 
os Estados-Membros participantes, em 
caso de correções financeiras impostas pela 
autoridade de gestão ou pela Comissão.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea g), parte introdutória, no texto da 
Comissão passou a artigo 7.º, n.º 2-B) (novo), alínea a), na alteração do Parlamento]

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-B (novo) – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) O organismo junto do qual a 
Comissão efetuará os pagamentos;

Or. en

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) As ações destinadas a envolver os 
parceiros na preparação do programa de 
cooperação, e o papel dos parceiros na 
execução, monitorização e avaliação do 
programa de cooperação;

a-C) As ações destinadas a envolver os 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º /2013 [RDC] na 
preparação do programa de cooperação, e o 
papel dos parceiros na execução […], do 
programa de cooperação, incluindo o seu 
envolvimento no Comité de 
Acompanhamento;

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea d), subalínea ii), no texto da Comissão 
passou a artigo 7.º, n.º 2-B (novo), alínea a-C) (nova), na alteração do Parlamento]
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Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A informação exigida pelas alíneas a) a d)
será adaptada ao caráter específico dos 
programas de cooperação, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas b), c) e d), do presente 
regulamento.

A informação exigida pelo n.º 2, alíneas a) 
e b), subalíneas i)-vi), n.º 3 e n.º 5, alínea 
a) será adaptada ao caráter específico dos 
programas de cooperação, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas b), c) e d), do presente 
regulamento.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 2, no texto da Comissão passou a 
artigo 7.º, n.º 2-B (novo), parágrafo 1, na alteração do Parlamento]

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A informação exigida pelas alíneas e), 
subalíneas (ii) e (iii), não será incluída nos 
programas de cooperação, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas b), c) e d), do presente 
regulamento.

A informação exigida pelo n.º 2, alínea e), 
e n.º 5, alínea b), não será incluída nos 
programas de cooperação, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas c) e d), do presente regulamento.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 3, no texto da Comissão passou a 
artigo 7.º, n.º 2-B (novo), parágrafo 2, na alteração do Parlamento]

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. O programa de cooperação deverá 
ainda estabelecer, em função do conteúdo 
dos Acordos de Parceria e tendo em conta 
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o quadro institucional dos Estados-
Membros:

Or. en

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

a-A) Os mecanismos para assegurar a 
coordenação eficaz entre os Fundos, o 
FEADER, o FEAMP e os outros 
instrumentos de financiamento nacionais e 
da União, nomeadamente a coordenação e 
a possível combinação com o CEF, o IVE, 
o FED e o IPA, e o Banco Europeu de 
Investimento (BEI), tendo em conta as 
disposições do anexo I do Regulamento 
(UE) n.º .../2013 [RDC]; sempre que os 
Estados-Membros e países ou territórios 
terceiros participem em programas de 
cooperação nos quais são utilizadas 
dotações do FEDER para regiões 
ultraperiféricas e recursos do FED, 
mecanismos de coordenação a nível 
apropriado para facilitar uma 
coordenação efetiva na utilização desses 
recursos;

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea c), subalínea i), no texto da Comissão 
passou a artigo 7.º, n.º 2-C (novo), alínea a-A) (nova), na alteração do Parlamento, que é 

também alterada]

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Uma avaliação do ónus administrativo 
dos beneficiários e as ações planificadas 
para alcançar a sua redução, com a 

a-B) Um resumo da avaliação do ónus 
administrativo dos beneficiários e, se 
necessário, as ações planificadas, 
acompanhadas por um prazo indicativo, a 
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apresentação de metas; fim de reduzir o ónus administrativo.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 2, alínea e), subalínea ii), no texto da Comissão 
passou a artigo 7.º, n.º 2-C (novo), alínea a-B) (nova), na alteração do Parlamento, que é 

também alterada]

Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada programa de cooperação deve 
incluir:

2-D. Cada programa de cooperação deve, 
sempre que apropriado e sujeito à 
avaliação devidamente justificada, pelos 
Estados-Membros relevantes, da sua 
relevância para o conteúdo e para os 
objetivos do programa, incluir:

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

a-A) Uma descrição das ações específicas 
com exigências em termos de proteção 
ambiental, eficiência dos recursos, 
adaptação às alterações climáticas e sua 
atenuação, resistência às situações de 
desastre, e prevenção e gestão de riscos na 
seleção das operações;

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

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

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

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

Os Estados-Membros farão acompanhar 
a proposta para o programa de 
cooperação de um parecer emitido pelos 
organismos nacionais para a igualdade, 
sobre as medidas estabelecidas nas 
subalíneas (ii) e (iii).
O disposto no primeiro e no segundo 
parágrafos não se aplica aos programas de 
cooperação, em conformidade com o artigo 
2.º, n.º 3, alíneas b), c) e d).

O disposto no primeiro e no segundo 
parágrafos não se aplica aos programas de 
cooperação, em conformidade com o artigo 
2.º, n.º 3, alíneas b), c) e d).

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 3, subalíneas i), ii) e iii), no texto da Comissão 
passou a artigo 7.º, n.º 2-D (novo), alíneas a-A) (nova), a-B) (nova) e a-C) (nova) na 

alteração do Parlamento, que foram também alteradas]

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os programas de cooperação, nos termos 
do artigo 2.º, n.º 3, alíneas c) e d), devem 
definir o beneficiário ou os beneficiários 
dos referidos programas de cooperação e 
podem especificar o procedimento de 
subvenção.

2-E. Os programas de cooperação, nos 
termos do artigo 2.º, n.º 3, alíneas c) e d), 
devem definir o beneficiário ou os 
beneficiários dos referidos programas de 
cooperação e podem especificar o 
procedimento de subvenção

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 4, no texto da Comissão passou a artigo 7.º, n.º 2-E 
(novo), na alteração do Parlamento]

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se for necessário, os Estados-Membros e 
os países terceiros ou os territórios 
participantes confirmam por escrito o seu 

2-F. Se for necessário, os Estados-
Membros e, caso tenham aceitado o 
convite para participar no programa de 
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acordo quanto ao conteúdo de um 
programa de cooperação antes da sua 
apresentação à Comissão. O referido 
acordo deve igualmente incluir um 
compromisso de todos os Estados-
Membros participantes que devem 
participar com o cofinanciamento 
necessário à execução do programa de 
cooperação.

cooperação, os países terceiros ou os 
territórios participantes confirmam por 
escrito o seu acordo quanto ao conteúdo de 
um programa de cooperação antes da sua 
apresentação à Comissão. O referido 
acordo deve igualmente incluir um 
compromisso de todos os Estados-
Membros participantes e, quando 
aplicável, países ou territórios terceiros, 
que devem participar com o 
cofinanciamento necessário à execução do 
programa de cooperação e, quando 
aplicável, o compromisso de contribuição 
financeira dos países ou territórios 
terceiros.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 5, no texto da Comissão passou a artigo 7.º, n.º 2-F 
(novo), na alteração do Parlamento]

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

2-G. Os Estados-Membros participantes e, 
caso tenham aceitado o convite para 
participar no programa de cooperação, os 
territórios ou países terceiros devem 
elaborar o projeto de programa de 
cooperação de acordo com o modelo 
adotado pela Comissão. Em derrogação do 
disposto no n.º 5, tratando-se de 
programas de cooperação que envolvam 
regiões ultraperiféricas e países terceiros, 
os Estados-Membros envolvidos devem 
consultar os países terceiros respetivos 
antes de apresentarem os programas à 
Comissão. Nesse caso, os acordos quanto 
ao conteúdo dos programas de 
cooperação e o eventual contributo dos 
países terceiros podem ser expressos nas 
atas formalmente aprovadas das reuniões 
de concertação com os países terceiros ou 
nas deliberações das organizações 
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regionais de cooperação.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 6, no texto da Comissão passou a artigo 7.º, n.º 2-G 
(novo), na alteração do Parlamento]

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão adotará esse modelo por 
meio de atos de execução. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 30.º, n.º 2.

2-H. A Comissão adotará esse modelo por 
meio de atos de execução. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 30.º, n.º 2.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 7.º, n.º 7, no texto da Comissão passou a artigo 7.º, n.º 2-H 
(novo), na alteração do Parlamento]

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-I. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adotará uma decisão que 
aprove todos os elementos (incluindo 
quaisquer alterações futuras) abrangidos 
pelo disposto no presente artigo, com 
exceção dos elementos referidos no seu 
n.º 2, alíneas b), subalínea vii), e alínea 
e), n.º 4, alínea a), subalínea i) e alínea c), 
n.º 5 e n.º 6, que continuarão a ser da 
responsabilidade dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-J (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-J. No prazo de um mês a contar da data 
da decisão, a autoridade de gestão 
comunicará à Comissão toda e qualquer 
decisão que altere os elementos do 
programa de cooperação não abrangidos 
pela decisão por ela tomada nos termos do 
n.º 11. A decisão especificará a data da 
sua entrada em vigor, que não deverá ser 
anterior à da adoção.

Or. en

Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 11.º  Artigo 11.º
Seleção das operações Seleção das operações

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

de cooperação devem ser selecionadas pelo 
comité de monitorização referido no artigo 
41.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]. O Comité de Monitorização pode 
criar um comité diretor que age sob a sua 
responsabilidade para a seleção das 
operações.

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

2. As operações selecionadas no âmbito da 
cooperação transfronteiras e transnacional 
devem incluir beneficiários de dois países 
participantes, no mínimo, dos quais pelo 
menos um deve ser oriundo de um Estado-
Membro. Uma operação pode ser 
executada num único país, desde que sejam 
identificados os impactos e benefícios 
transfronteiras ou transnacionais.

As operações relativas à cooperação inter-
regional abrangidas pelo artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas a) e b), devem incluir beneficiários 
de três países, no mínimo, dos quais pelo 
menos dois Estados-Membros.

As operações relativas à cooperação inter-
regional abrangidas pelo artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas a) e b), devem incluir beneficiários 
de três países, no mínimo, dos quais pelo 
menos dois Estados-Membros.

As condições acima referidas não se 
aplicam às operações do âmbito de 
qualquer programa transfronteiras entre 
a Irlanda do Norte e os condados 
fronteiriços da Irlanda em apoio da paz e 
reconciliação, a que se refere o artigo 6.º, 
alínea c).

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, um 
AECT ou outro organismo estabelecido 
nos termos da legislação de um dos países 
participantes pode candidatar-se como 
único beneficiário de uma operação, desde 
que seja criado por autoridades públicas e 
organismos de dois países, pelo menos, 
participantes na cooperação transfronteiras 
e transnacional e de três países, pelo 
menos, participantes na cooperação inter-
regional.

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, um 
AECT ou outro organismo estabelecido 
nos termos da legislação de um dos países 
participantes pode candidatar-se como 
único beneficiário de uma operação, desde 
que seja criado por autoridades públicas e 
organismos de dois países, pelo menos, 
participantes na cooperação transfronteiras 
e transnacional e de três países, pelo 
menos, participantes na cooperação inter-
regional.

4. Os beneficiários cooperam para o 
desenvolvimento, execução, pessoal e 
financiamento de operações.

4. Os beneficiários cooperam para o 
desenvolvimento e execução de operações. 
Além disso, cooperam para a dotação de
pessoal ou para o financiamento de 
operações, ou ambos.
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Para operações em programas entre 
regiões ultraperiféricas e países ou 
territórios terceiros, os beneficiários 
devem cooperar apenas em dois dos
domínios mencionados no primeiro 
parágrafo.

5. A autoridade de gestão fornecerá ao 
beneficiário principal ou beneficiário único 
um documento relativo à operação com a 
indicação das condições prévias ao apoio 
para cada ação, incluindo os requisitos 
específicos relativos aos produtos ou 
serviços a alcançar, ao plano de 
financiamento e ao prazo de execução.

5. A autoridade de gestão fornecerá ao 
beneficiário principal ou beneficiário único 
um documento relativo à operação com a 
indicação das condições prévias ao apoio 
para cada ação, incluindo os requisitos 
específicos relativos aos produtos ou 
serviços a alcançar, ao plano de 
financiamento e ao prazo de execução.

Or. en

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 12.º  Artigo 12.º

Beneficiários Beneficiários
1. Sempre que haja dois ou mais 
beneficiários de uma operação no âmbito 
de um programa de cooperação, um deles 
será designado pelos restantes como 
beneficiário principal.

1. Sempre que haja dois ou mais 
beneficiários de uma operação no âmbito 
de um programa de cooperação, um deles 
será designado pelos restantes como 
beneficiário principal.

2. O beneficiário principal desempenha as 
seguintes funções:

2. O beneficiário principal desempenha as 
seguintes funções:

a) organizar a colaboração com outros 
beneficiários, através de um acordo que 
inclua, nomeadamente, disposições que 
garantam a adequada gestão financeira dos 
Fundos atribuídos à operação, incluindo os 
mecanismos relativos à recuperação de 
montantes indevidamente pagos;

a) organizar a colaboração com outros 
beneficiários, através de um acordo que 
inclua, nomeadamente, disposições que 
garantam a adequada gestão financeira dos 
Fundos atribuídos à operação, incluindo os 
mecanismos relativos à recuperação de 
montantes indevidamente pagos;

b) assumir a responsabilidade por assegurar 
a execução da totalidade da operação;

b) assumir a responsabilidade por assegurar 
a execução da totalidade da operação;

c) assegurar que as despesas apresentadas 
por todos os beneficiários foram realizadas 
na execução da operação e correspondem 

c) assegurar que as despesas apresentadas 
por todos os beneficiários foram realizadas 
na execução da operação e correspondem 
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às atividades acordadas entre todos os 
beneficiários;

às atividades acordadas entre todos os 
beneficiários, e de acordo com o 
documento fornecido pela autoridade de 
gestão estipulado pelo artigo 11.º, n.º 5;

d) verificar que as despesas apresentadas 
por outros beneficiários foram validadas
pelo(s) responsável(veis) pelo controlo, se 
a verificação não for da responsabilidade 
da autoridade de gestão, em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 22.º

d) assegurar que as despesas apresentadas 
por outros beneficiários foram verificadas
pelo(s) responsável(veis) pelo controlo, se 
a verificação não for da responsabilidade 
da autoridade de gestão, em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 22.º

3. O beneficiário principal deverá 
assegurar que os beneficiários recebem o 
montante total do apoio público, o mais 
rapidamente possível e na íntegra. Não é 
aplicada nenhuma dedução, retenção ou 
outro encargo com efeito equivalente que 
resulte na redução destes montantes para os 
outros beneficiários.

3. Salvo disposto em contrário no artigo 
12.º, n.º 2, o beneficiário principal deverá 
assegurar que os beneficiários recebem o 
montante total da contribuição dos 
Fundos, o mais rapidamente possível e na 
íntegra. Não é aplicada nenhuma dedução, 
retenção ou outro encargo com efeito 
equivalente que resulte na redução destes 
montantes para os outros beneficiários.

4. Os beneficiários principais devem estar 
localizados e o beneficiário único deve 
estar registado num Estado-Membro.

4. Os beneficiários principais devem estar 
localizados num Estado-Membro que 
participa no programa de cooperação. Os 
Estados-Membros e os países ou 
territórios participantes num programa de 
cooperação podem acordar que o 
beneficiário principal possa estar 
localizado num país ou território terceiro 
participante nesse programa de 
cooperação, desde que a autoridade de 
gestão considere que o beneficiário 
principal pode realizar as tarefas 
definidas nos números 2 e 3 do presente 
artigo e que estão cumpridos os requisitos 
de gestão, verificações e auditoria. 
O beneficiário único deve estar registado 
num Estado-Membro que participa no 
programa de cooperação. Podem estar 
registados num Estado-Membro que não 
participa no programa, desde que sejam 
cumpridas as condições estabelecidas no 
artigo 11.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 77
Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Artigo 13.º
Relatórios de execução Relatórios de execução

1. Até 30 de abril de 2016 e até 30 de abril
de cada ano seguinte até 2022 inclusive, a 
autoridade de gestão apresenta à Comissão 
um relatório anual em conformidade com o 
artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC]. O relatório apresentado 
em 2016 abrangerá os exercícios 
financeiros de 2014 e 2015, bem como o 
período compreendido entre o início da 
data de elegibilidade da despesa e 31 de 
dezembro de 2013.

1. Até 30 de junho de 2016 e até 30 de 
junho de cada ano seguinte até 2022 
inclusive, a autoridade de gestão apresenta 
à Comissão um relatório anual em 
conformidade com o artigo 44.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. O 
relatório apresentado em 2016 abrangerá os 
exercícios financeiros de 2014 e 2015, bem 
como o período compreendido entre a data 
de início de elegibilidade da despesa e 31 
de dezembro de 2013.

2. Os relatórios anuais de execução devem 
incluir informações sobre:

2. Os relatórios anuais de execução devem 
incluir informações sobre:

a) a execução do programa de cooperação, 
em conformidade com o artigo 44.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

a) a execução do programa de cooperação, 
em conformidade com o artigo 44.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

b) os progressos na preparação e execução 
dos grandes projetos e planos de ação 
conjuntos.

b) se for apropriado, os progressos na 
preparação e execução dos grandes 
projetos e planos de ação conjuntos.

3. Os relatórios de execução anuais 
apresentados em 2017 e 2019 apresentam e 
avaliam a informação exigida nos termos 
do artigo 44.º, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
respetivamente, e a informação referida no 
n.º 2, juntamente com:

3. Os relatórios de execução anuais 
apresentados em 2017 e 2019 apresentam e 
avaliam a informação exigida nos termos 
do artigo 44.º, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
respetivamente, e a informação referida no 
n.º 2, juntamente com a informação sobre 
os elementos constantes das alíneas c), f) 
e h) adiante e podem, conforme o 
conteúdo e objetivos dos programas de 
cooperação, aditar informação sobre os 
outros elementos adiante enumerados:

a) Os progressos de execução da 
abordagem integrada ao desenvolvimento 
territorial, incluindo o desenvolvimento 
urbano sustentável e o desenvolvimento 
local dirigido pelas comunidades, ao abrigo 

a) Os progressos de execução da 
abordagem integrada ao desenvolvimento 
territorial, incluindo o desenvolvimento 
urbano sustentável e o desenvolvimento 
local dirigido pelas comunidades, ao abrigo 



PE487.789v03-00 62/85 PR\939702PT.doc

PT

do programa operacional; do programa operacional;

b) Os progressos realizados na execução 
das medidas destinadas a reforçar a 
capacidade de administração e utilização 
do FEDER por parte das autoridades e dos 
beneficiários;

b) Os progressos realizados na execução 
das medidas destinadas a reforçar a 
capacidade de administração e utilização 
do FEDER por parte das autoridades e dos 
beneficiários;

c) Os progressos realizados na execução do 
plano de avaliação e do seguimento dado 
aos resultados das avaliações;

c) Os progressos realizados na execução do 
plano de avaliação e do seguimento dado 
aos resultados das avaliações;

d) As ações específicas realizadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e para prevenir a discriminação, 
incluindo a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, e as medidas destinadas a 
assegurar a integração da perspetiva do 
género nos programas operacionais e 
operações;

d) As ações específicas realizadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e para promover a não-
discriminação, incluindo a acessibilidade 
das pessoas com deficiência, e as medidas 
destinadas a assegurar a integração da 
perspetiva do género nos programas 
operacionais e operações;

e) As medidas tomadas para promover o 
desenvolvimento sustentável;

e) As medidas tomadas para promover o 
desenvolvimento sustentável;

f) Os resultados das medidas de 
informação e publicidade realizadas no 
âmbito da estratégia de comunicação;

f) Os resultados das medidas de 
informação e publicidade realizadas no 
âmbito da estratégia de comunicação;

g) Os progressos realizados na execução de 
ações no domínio da inovação social, 
quando possível;

g) Os progressos realizados na execução de 
ações no domínio da inovação social;

h) A participação dos parceiros na 
execução, na monitorização e na avaliação 
do programa de cooperação.

h) A participação dos parceiros na 
execução, na monitorização e na avaliação 
do programa de cooperação.

4. Os relatórios de execução anual e o 
relatório final serão elaborados conforme 
os modelos adotados pela Comissão por 
meio de atos de execução. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 30.º, n.º 2.

4. Os relatórios de execução anual e o 
relatório final serão elaborados conforme 
os modelos adotados pela Comissão por 
meio de atos de execução. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 30.º, n.º 2.

______________
Sujeito a alinhamento com os resultados 
das discussões sobre o artigo 101.º do 
RDC.

Or. en
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Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

 Se a reunião anual de revisão não for 
organizada em conformidade com o artigo 
45.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], a revisão anual pode ser 
realizada por escrito.

A reunião anual de revisão é organizada 
em conformidade com o artigo 45.º do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2013 [RDC].

Se a reunião anual de revisão não for 
organizada em conformidade com o artigo 
45.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], a revisão anual pode ser 
realizada por escrito.

Or. en

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os indicadores comuns de realizações
estabelecidos no anexo do presente 
regulamento, os indicadores de resultados 
específicos dos programas e, se for caso 
disso, os indicadores de realizações 
específicos dos programas serão utilizados
em conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, e 
com o artigo 87.º, n.º 2, alínea b), 
subalíneas ii) e iv), do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

Os indicadores de realização específicos 
dos programas serão reformulados ab initio 
e fixadas metas cumulativas para 2022.

2. Os indicadores de realização comuns e 
os indicadores de realização específicos 
dos programas serão reformulados ab 
initio. Serão fixadas metas quantificadas e
cumulativas para esses indicadores para
2022.

Os indicadores de resultados específicos 
dos programas assentarão nos últimos 
dados disponíveis e as metas serão fixadas 
para 2022, expressas em termos 

3. Os indicadores de resultados específicos 
dos programas, que estão relacionados 
com prioridades de investimento,
assentarão nos últimos dados disponíveis e 
as metas serão fixadas para 2022. As metas 
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quantitativos ou qualitativos. podem ser expressas em termos 
quantitativos ou qualitativos.

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 13.º para alterar a lista de 
indicadores comuns de resultados no 
anexo do presente regulamento, a fim de 
fazer ajustes, sempre que tal se justifique, 
para assegurar uma avaliação eficaz do 
progresso na execução do programa.

Or. en

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

 O montante da dotação do FEDER para a 
assitência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação, mas não será 
inferior a 1 500 000 euros.

O montante da dotação do FEDER para a 
assistência técnica será limitado a 6 % do 
montante total da dotação atribuída a um 
programa de cooperação. Para programas 
com uma dotação total que não exceda os 
50 000 000 euros, o montante do FEDER 
atribuído para assistência técnica deve ser 
limitado a 7 % do montante total 
atribuído, mas não será inferior a 
1 500 000 euros nem superior a 3 000 000 
euros.

Or. en

Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

1. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 29.º, para 
estabelecer regras específicas adicionais
em matéria de elegibilidade da despesa dos 

1. A Comissão adotará atos delegados, em 
conformidade com o artigo 29.º, para 
estabelecer regras específicas em matéria 
de elegibilidade da despesa dos programas 
de cooperação relativamente aos custos de 
pessoal, despesas de instalações e 
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programas de cooperação. administrativas, despesas de deslocação e 
alojamento, custos com peritos e serviços 
externos e despesas de equipamento. A 
Comissão notificará os atos delegados, 
adotados em conformidade com o 
artigo 29.º, simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, num 
prazo de quatro meses a contar da adoção 
do presente regulamento.

2. Sem prejuízo das normas de 
elegibilidade estabelecidas no disposto nos 
artigos 55.º a 61.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], no Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [FEDER] ou no presente 
regulamento, o comité de monitorização 
estabelece normas de elegibilidade para a 
totalidade do programa de cooperação.

2. Sem prejuízo das normas de 
elegibilidade estabelecidas no disposto nos 
artigos 55.º a 61.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC], no 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [FEDER], 
no presente regulamento ou no ato 
delegado referido no n.º 1, os Estados-
Membros participantes no comité de 
monitorização estabelecem normas de 
elegibilidade adicionais para a totalidade 
do programa de cooperação.

3. No tocante a matérias não abrangidas 
pelas normas de elegibilidade estabelecidas 
no disposto nos artigos 55.º a 61.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[FEDER] ou no presente regulamento, ou 
pelo comité de monitorização, aplicam-se 
as normas nacionais do país em que a 
despesa é incorrida.

3. No tocante a matérias não abrangidas 
pelas normas de elegibilidade estabelecidas 
no disposto nos artigos 55.º a 61.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[FEDER], no ato delegado referido no 
n.º 1 ou em regras estabelecidas 
conjuntamente pelos Estados-Membros 
participantes, em conformidade com o 
n.º 2, aplicam-se as normas nacionais do 
Estado-Membro em que a despesa é 
incorrida.

Or. en

Alteração 82
Proposta de regulamento
Artigo 18 

Texto da Comissão Alteração

 Os custos de pessoal de uma operação 
podem ser calculados a uma taxa fixa de 
15 % dos seus custos diretos, com exceção 
dos custos de pessoal dessa mesma 

Os custos de pessoal de uma operação 
podem ser calculados a uma taxa fixa de 
20 % dos seus custos diretos, com exceção 
dos custos de pessoal dessa mesma 
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operação. operação.

Or. en

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos dos artigos 113.º, n.º 1 e n.º 
2 do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], os Estados-Membros que 
participam num programa de cooperação 
devem nomear uma única autoridade de 
gestão e, para efeitos do artigo 113.º, n.º 4, 
do mesmo regulamento, uma única 
autoridade de auditoria, que devem estar 
situadas no mesmo Estado-Membro.

1. Para efeitos do artigo 113.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], os 
Estados-Membros que participam num 
programa de cooperação devem designar
uma única autoridade de gestão, para 
efeitos do artigo 113.º, n.º 2, do mesmo 
regulamento, uma única autoridade de 
certificação, e, para efeitos do artigo 113.º, 
n.º 4, do mesmo regulamento, uma única 
autoridade de auditoria. A autoridade de 
gestão e a autoridade de auditoria devem 
estar situadas no mesmo Estado-Membro.

Os Estados-Membros que participem num 
programa de cooperação podem designar 
a autoridade de gestão que será 
responsável pelas funções da autoridade 
de certificação. Essa designação deve ser 
feita sem prejuízo da repartição de 
responsabilidades em relação à aplicação 
de correções financeiras entre os Estados-
Membros participantes, conforme 
estabelecido no programa de cooperação.

2. A autoridade de gestão recebe os 
pagamentos efetuados pela Comissão e 
efetua os pagamentos ao principal 
beneficiário, em conformidade com o 
artigo 122.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].

2. A autoridade de certificação recebe os 
pagamentos efetuados pela Comissão e, 
regra geral, efetua os pagamentos ao 
principal beneficiário, em conformidade 
com o artigo 122.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

Or. en

Alteração 84
Proposta de regulamento
Artigo 24 
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Texto da Comissão Alteração

 Artigo 24.º  Artigo 20.º-A 
Acreditação Acreditação
A autoridade de gestão é acreditada pelo 
organismo de acreditação do Estado-
Membro onde se localiza a autoridade de 
gestão.

O procedimento de designação da
autoridade de gestão e, se adequado, da 
autoridade de certificação estabelecido no 
artigo 113.º-A [RDC] é levado a cabo pelo
Estado-Membro onde se localiza a 
autoridade.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 24.º do texto da Comissão passou a artigo 20.º-A (novo) 
na alteração do Parlamento e foi alterado]

Alteração 85
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão de um programa 
de cooperação deve desempenhar as 
funções da autoridade de gestão e da 
autoridade de certificação previstas nos 
artigos 114.º e 115.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

1. A autoridade de gestão de um programa 
de cooperação deve desempenhar as 
funções previstas no artigo 114.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 86
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a autoridade de gestão não puder
proceder às verificações previstas no artigo 
114.º, n.º 4, alínea a), do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] em toda a zona 
do programa, cada Estado-Membro ou país 
terceiro designa o organismo ou a 
individualidade responsáveis pela 
realização de tais verificações aos 

4. Se a autoridade de gestão não proceder 
às verificações previstas no artigo 114.º, 
n.º 4, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC] em toda a zona do 
programa, cada Estado-Membro ou, se 
tiver aceitado o convite para participar no 
programa de cooperação, o país terceiro 
designa o organismo ou a individualidade 
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beneficiários do seu território 
(responsáveis pelo controlo).

responsáveis pela realização de tais 
verificações aos beneficiários do seu 
território (responsáveis pelo controlo). 
Nesse caso, a autoridade de gestão deve 
certificar-se de que a despesa de cada um 
dos beneficiários que participam numa 
operação foi verificada por um 
responsável pelo controlo que para tal 
tenha sido designado. Os Estados-
Membros devem certificar-se de que a 
despesa pode ser verificada no prazo de 
três meses a partir da data de 
apresentação dos documentos pelo 
beneficiário.

Os responsáveis pelo controlo devem, 
sempre que possível, ser os mesmos 
organismos responsáveis pela realização de 
tais verificações para os programas 
operacionais no âmbito do objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, ou, no caso dos países terceiros, 
pela realização de verificações 
comparáveis no âmbito dos instrumentos 
da política externa da União.

Os responsáveis pelo controlo podem ser 
os mesmos organismos responsáveis pela 
realização de tais verificações para os 
programas operacionais no âmbito do 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego, ou, no caso dos países 
terceiros, pela realização de verificações 
comparáveis no âmbito dos instrumentos 
da política externa da União.

Cada Estado-Membro ou país terceiro é 
responsável pelas verificações realizadas 
no seu território.

Cada Estado-Membro ou, se tiver aceitado 
o convite para participar no programa de 
cooperação, o país terceiro é responsável 
pelas verificações realizadas no seu 
território.

Or. en

Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Funções da autoridade de certificação

A autoridade de certificação de um 
programa de cooperação deve 
desempenhar as funções previstas no 
artigo 115.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2013 [RDC].
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Or. en

Alteração 88
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Se a autoridade de auditoria não tiver a 
autorização referida no n.º 1, a Comissão é 
apoiada por um grupo de auditores 
constituído por um representante de cada 
Estado-Membro ou país terceiro que 
participa no programa de cooperação e que 
desempenha as funções previstas no artigo 
116.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC].

2. Se a autoridade de auditoria não tiver a 
autorização referida no n.º 1, a Comissão é 
apoiada por um grupo de auditores 
constituído por um representante de cada 
Estado-Membro ou país terceiro que 
participa no programa de cooperação e que 
desempenha as funções previstas no artigo 
116.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC]. Cada Estado-Membro ou país 
terceiro que tenha aceitado o convite para 
participar num programa de cooperação 
será responsável pelas auditorias 
realizadas no seu território.

Or. en

Alteração 89
Proposta de regulamento
Capítulo VII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO VII-A (NOVO)
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES 
TERCEIROS NOS PROGRAMAS DE 
COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL E 
INTER-REGIONAL

Or. en

Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 28.º  Artigo 24.º-A

Participação de países terceiros Condições de Implementação
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 As regras pormenorizadas relativas à
gestão financeira, programação, 
monitorização, avaliação e ao controlo da 
participação de países terceiros nos
programas de cooperação transnacional e 
inter-regional, como referido no artigo 3.º, 
n.º 4, segundo parágrafo, e n.º 5, são 
estabelecidas no programa de cooperação 
respetivo e/ou no respetivo acordo
financeiro entre a Comissão, cada um dos 
países terceiros e o Estado-Membro onde 
se situa a autoridade de gestão do programa 
de cooperação em causa, consoante o caso.

As condições aplicáveis de implementação 
do programa que regem a gestão 
financeira, bem como a programação, a
monitorização, a avaliação e o controlo da 
participação de países terceiros, através de 
uma contribuição dos recursos do IPA ou 
do IVE em programas de cooperação 
transnacional e inter-regional, são 
estabelecidas no programa de cooperação 
pertinente e também, se necessário, no 
acordo financeiro entre a Comissão, cada 
um dos países terceiros e o Estado-
Membro onde se situa a autoridade de 
gestão do programa de cooperação em 
causa. As condições de implementação do 
programa devem ser coerentes com as 
regras da política de coesão da UE.

Or. en

[Nota para os tradutores: o artigo 28.º do texto da Comissão passou a artigo 24.º-A (novo) 
na alteração do Parlamento e tanto o seu título como conteúdo foram alterados]

Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 123.º [utilização 
do euro] do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC], as despesas efetuadas 
numa moeda diferente do euro serão 
convertidas em euros pelos beneficiários 
no mês em que foram incorridas.

Em derrogação ao artigo 123.º [utilização 
do euro] do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC], as despesas efetuadas 
numa moeda diferente do euro são 
convertidas em euros pelos beneficiários 
recorrendo à taxa de câmbio mensal 
contabilística da Comissão em vigor no 
mês em que foram incorridas, ou no mês 
em que foram apresentadas para 
verificação à autoridade de gestão ou ao 
responsável pelo controlo em 
conformidade com o artigo 20.º, ou no 
mês em que foram comunicadas ao 
beneficiário principal. O método 
escolhido é fixado no programa de 
cooperação e é aplicável a todos os 
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beneficiários.

Or. en

Alteração 92
Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente artigo.

1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente artigo.

2. Os poderes para adotar atos delegados 
referidos no artigo 17.º, n.º 1, são 
conferidos à Comissão por um período 
indeterminado a contar da entrada em vigor 
do presente regulamento.

2. Os poderes para adotar atos delegados 
referidos nos artigos 15.º, n.º 1-AD (novo), 
e 17.º, n.º 1, são conferidos à Comissão por 
um período indeterminado a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º, n.º 1, pode ser revogada a 
qualquer altura pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 15.º, n.º 1-AD (novo) e no artigo
17.º, n.º 1, pode ser revogada a qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.

A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da 
publicação da decisão no Jornal Oficial da 
União Europeia ou em data posterior aí 
especificada. Não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da 
publicação da decisão no Jornal Oficial da 
União Europeia ou em data posterior aí 
especificada. 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. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 17.º, n.º 1, só pode entrar em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, estes últimos tiverem 
informado a Comissão de que não 
formulam objeções. Esse período pode ser 

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 17.º, n.º 1, só pode entrar em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho 
no prazo de 2 meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, estes últimos tiverem informado a 
Comissão de que não formulam objeções. 
Esse período pode ser prorrogado por dois 
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prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho. .

Or. en

Alteração 93
Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 30.º Suprimido
Procedimento de comité
1. A Comissão é assistida pelo Comité de 
Coordenação dos Fundos. Esse comité 
deve ser entendido na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito ao objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia, o
presente regulamento não afeta a 
continuação nem a alteração, incluindo a 
anulação total ou parcial, das intervenções 
aprovadas pela Comissão com base no 
Regulamento (CE) n.º 1080/2006 ou em 
qualquer outra legislação aplicável a essas 
intervenções em 31 de dezembro de 2013, 
que, por conseguinte, será aplicável a essas 
intervenções ou aos projetos em causa até 
ao respetivo encerramento.

1. O presente regulamento não afeta a 
continuação nem a alteração, incluindo a 
anulação total ou parcial, das intervenções 
aprovadas pela Comissão com base no 
Regulamento (CE) n.º 1080/2006 ou em 
qualquer outra legislação aplicável a essas 
intervenções em 31 de dezembro de 2013, 
que, por conseguinte, será aplicável a essas 
intervenções ou aos projetos em causa até 
ao respetivo encerramento.

2. Permanecem válidos os pedidos de 2. Os pedidos de apoio apresentados antes 
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apoio apresentados antes de 1 de janeiro de 
2014 no âmbito do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia no período de 2007-
2013, a título do Regulamento (CE) nº 
1080/2006.

de 1 de janeiro de 2014 no âmbito do 
Regulamento (CE) nº 1080/2006 
permanecerão válidos.

Or. en

Alteração 95
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 4.º e 25.º-27.º do presente 
regulamento são aplicáveis a partir de 1 
de janeiro de 2014.

Or. en

Alteração 96
Proposta de regulamento
Anexo 1 – título do quadro 

Texto da Comissão Alteração

 Indicadores comuns para o objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia

Indicadores comuns de realizações para o 
objetivo da Cooperação Territorial 
Europeia

(referidos no artigo 15.º)

Or. en

Alteração 97

Proposta de regulamento
Anexo – Investimento produtivo

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
Investimento Produtivo

Empresas Número de empresas que 
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beneficiam de subvenções

Empresas Número de empresas que 
beneficiam de apoio 
financeiro, com exceção de 
subvenções

Empresas Número de empresas que 
recebem apoio não 
financeiro

Empresas Número de novas empresas 
apoiadas

EUR Investimento privado 
paralelo ao apoio público 
às PME (subvenções)

EUR Investimento privado em 
paralelo ao apoio público 
às PME (não subvenções)

Equivalente 
tempo inteiro

Número de postos de 
trabalho criados em PME 
apoiadas

Turismo visitas Número de visitas a 
atrações apoiadas

Alteração

UNIDADE NOME

Investimento Produtivo

Empresas Número de empresas que 
beneficiam de apoio

Empresas Número de empresas que 
beneficiam de subvenções

Empresas Número de empresas que 
beneficiam de apoio 
financeiro, com exceção de 
subvenções

Empresas Número de empresas que 
recebem apoio não 
financeiro

Empresas Número de novas empresas 
apoiadas

Empresas Número de empresas que 
participam em projetos de 
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investigação 
transfronteiras, 
transnacionais ou inter-
regionais

Organizaçõe
s 

Número de instituições de 
investigação que 
participam em projetos de 
investigação 
transfronteiras, 
transnacionais ou inter-
regionais 

EUR Investimento privado 
paralelo ao apoio público 
às empresas (subvenções)

EUR Investimento privado em 
paralelo ao apoio público 
às empresas (não 
subvenções)

Equivalente 
tempo inteiro

Aumento do emprego em 
empresas apoiadas

Turismo sustentável Visitas/ano Aumento do número 
esperado de visitas a locais 
de património cultural e 
natural e a atrações 
apoiados

Or. en

Alteração 98

Proposta de regulamento
Anexo – Infraestrutura TIC

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Infraestrutura TIC Pessoas População abrangida pelo
acesso à banda larga de 30 
Mbps, no mínimo

Alteração

UNIDADE NOME
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Infraestrutura TIC Famílias Agregados familiares 
adicionais com acesso à 
banda larga de 30 Mbps, no 
mínimo

Or. en

Alteração 99

Proposta de regulamento
Anexo – Transportes

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
Transportes

Via férrea km Quilometragem total da 
nova linha férrea

da qual: RTE-T
km Quilometragem total de 

linhas reconstruídas ou 
modernizadas

da qual: RTE-T
Estradas km Quilometragem total das 

estradas construídas de 
novo

da qual: RTE-T
km Quilometragem total de 

estradas reconstruídas ou 
modernizadas

da qual: RTE-T
Transportes urbanos Viagens de 

passageiros
Aumento das viagens de 
passageiros nos serviços de 
transportes urbanos 
beneficiários

Vias navegáveis interiores toneladas-km Aumento da carga 
transportada em vias 
navegáveis interiores 
melhoradas
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Alteração

UNIDADE NOME
Transportes

Via férrea km Quilometragem total da 
nova linha férrea

da qual: RTE-T
km Quilometragem total de 

linhas reconstruídas ou 
modernizadas

da qual: RTE-T
Estradas km Quilometragem total das 

estradas construídas de 
novo

da qual: RTE-T
km Quilometragem total de 

estradas reconstruídas ou 
modernizadas

da qual: RTE-T
Transportes urbanos km Quilometragem total das 

linhas de elétrico e de 
metropolitano novas ou 
melhoradas

Vias navegáveis interiores km Quilometragem total das 
vias de navegáveis 
interiores melhoradas ou 
criadas

Or. en

Alteração 100

Proposta de regulamento
Anexo – Ambiente

Texto da Comissão

UNIDADE NOME
Ambiente
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Resíduos sólidos toneladas Capacidade adicional de 
reciclagem de resíduos

Abastecimento de água Pessoas População adicional 
servida pelas melhorias de 
abastecimento de água

m3 Estimativa da redução das 
fugas na rede de 
abastecimento de água

Tratamento das águas residuais equivalente 
de população

População adicional 
servida pelas melhorias do 
sistema de tratamento de 
águas residuais

Prevenção e gestão de riscos Pessoas População que beneficia de 
medidas de proteção contra 
inundações

Pessoas População que beneficia de 
proteção contra incêndios 
florestais e outras medidas 
de proteção

Reabilitação dos solos Hectares Superfície total de solos 
reabilitados

Impermeabilização dos solos Hectares Alteração nos solos 
impermeabilizados devido 
a desenvolvimento

Natureza e biodiversidade Hectares Área de habitats em melhor 
estado de conservação

Alteração

UNIDADE NOME
Ambiente

Resíduos sólidos toneladas/an
o

Capacidade adicional de 
reciclagem de resíduos

Abastecimento de água Pessoas População adicional 
servida pelas melhorias de 
abastecimento de água

Suprimido
Tratamento das águas residuais equivalente 

de população
População adicional 
servida pelas melhorias do 
sistema de tratamento de 
águas residuais
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Prevenção e gestão de riscos Pessoas População que beneficia de
medidas de proteção contra 
inundações

Pessoas População que beneficia de 
medidas de proteção contra 
incêndios florestais

Reabilitação dos solos Hectares Superfície total de solos 
reabilitados

Suprimido
Natureza e biodiversidade Hectares Superfície dos habitats 

apoiados para atingirem 
um melhor estado de 
conservação

Or. en

Alteração 101

Proposta de regulamento
Anexo – Investigação, inovação

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Investigação & Inovação

Pessoas Número de 
pessoal/investigadores de 
I&D a trabalhar em 
infraestruturas de 
investigação novas ou 
equipadas de novo

Empresas Número de empresas que 
cooperam com 
instituições de 
investigação apoiadas

Equivalente 
tempo inteiro

Número de postos para 
pessoal/investigadores de 
I&D criados em 
instituições apoiadas 

EUR Investimento privado em 
paralelo ao apoio público a 
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projetos de inovação ou 
I&D

Empresas Número de empresas que 
introduziram produtos 
novos ou 
significativamente 
melhorados, novos no 
mercado, resultantes de 
projetos de inovação ou 
de I&D apoiados

Empresas Número de empresas que 
introduziram produtos 
novos ou 
significativamente 
melhorados, novos na 
empresa, resultantes de 
projetos de inovação ou 
de I&D apoiados

Alteração

UNIDADE NOME
Investigação & Inovação

Suprimido
Suprimido
Equivalente 
tempo inteiro

Número de novos 
investigadores em
instituições apoiadas

Equivalente 
tempo inteiro

Número de investigadores 
a trabalhar em 
infraestruturas de 
investigação melhoradas

Empresas Número de empresas que 
cooperam com 
instituições de 
investigação apoiadas

EUR Investimento privado em 
paralelo ao apoio público a 
projetos de inovação ou 
I&D

Empresas Número de empresas 
apoiadas para 
introduzirem produtos
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novos no mercado

Empresas Número de empresas 
apoiadas para 
introduzirem produtos
novos na empresa

Or. en

Alteração 102

Proposta de regulamento
Anexo – Energia e alterações climáticas

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Energia e alterações climáticas
Energias renováveis MW Capacidade suplementar de 

produção de energia 
renovável

Eficiência energética Agregado 
familiar

Número de agregados 
familiares com consumo de 
energia melhorado

kWh/ano Decréscimo do consumo de 
energia primária nos 
edifícios públicos

Utilizadores Número adicional de 
utilizadores de energia 
conectados a redes 
inteligentes

Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

Toneladas de 
CO2
equivalente

Diminuição estimada dos 
gases com efeito de estufa 
em equivalentes de CO2

Alteração

UNIDADE NOME
Energia e alterações climáticas

Energias renováveis MW Capacidade suplementar de 
produção de energia 
renovável
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Eficiência energética Agregado 
familiar

Número de agregados 
familiares com consumo de 
energia melhorado

kWh/ano Decréscimo do consumo de 
energia primária nos 
edifícios públicos

Utilizadores Número adicional de 
utilizadores de energia 
conectados a redes 
inteligentes

Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

Toneladas de 
CO2 
equivalente

Diminuição estimada dos 
gases com efeito de estufa 

Or. en

Alteração 103

Proposta de regulamento
Anexo – Infraestrutura social

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Infraestruturas sociais
Acolhimento de crianças & educação Pessoas Capacidade de acolhimento 

de crianças ou 
infraestruturas de educação

Saúde Pessoas Capacidade dos serviços de 
saúde apoiados

Alojamento Famílias Número de agregados 
familiares beneficiários de 
condições de alojamento 
melhoradas

Turismo visitas Número de visitas a 
atrações apoiadas 

Património cultural Visitantes Número de visitas a sítios 
beneficiários de apoio

Alteração
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UNIDADE NOME

Infraestruturas sociais
Acolhimento de crianças & educação Pessoas Capacidade de acolhimento 

de crianças ou 
infraestruturas de educação

Saúde Pessoas População que se espera 
que utilize serviços de 
saúde melhorados

Suprimido
Suprimido
Suprimido

Or. en

Alteração 104

Proposta de regulamento
Anexo – Desenvolvimento urbano

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Desenvolvimento urbano
Pessoas População de zonas com 

estratégias de 
desenvolvimento urbano 
integrado

Metros 
quadrados

Novos espaços abertos em 
zonas urbanas

Metros 
quadrados

Novos edifícios públicos ou 
comerciais nas zonas 
urbanas

Metros
quadrados

Novas habitações em zonas 
urbanas

Alteração

UNIDADE NOME

Indicadores específicos de 
desenvolvimento urbano
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Pessoas População de zonas com 
estratégias de 
desenvolvimento urbano 
integrado

Metros 
quadrados

Espaços abertos criados ou 
reabilitados em zonas 
urbanas

Metros 
quadrados

Edifícios públicos ou 
comerciais criados ou 
renovados nas zonas 
urbanas

Metros 
quadrados

Habitações reabilitadas em 
zonas urbanas

Or. en

Alteração 105

Proposta de regulamento
Anexo – Desenvolvimento urbano

Texto da Comissão

UNIDADE NOME

Capacidade institucional e 
administrativa

Número Número de projetos de 
promoção da cooperação 
jurídica e administrativa e 
cooperação entre os 
cidadãos e as instituições

Número Número de projetos 
desenvolvidos e executados 
para apoiar a execução de 
estratégias 
macrorregionais e das 
bacias marítimas

Número Número de projetos de 
cooperação inter-regional 
desenvolvidos para 
reforçar a eficácia da 
política de coesão 
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Número Número de projetos de 
cooperação inter-regional 
desenvolvidos e executados 
para reforçar a eficácia da 
política de coesão

Alteração

UNIDADE NOME

Suprimido
Suprimido
Suprimido
Suprimido
Suprimido

Or. en


