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Alteração   1 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

Citação 20-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório de 

síntese da Comissão Europeia intitulado 

«Avaliação ex post do FEDER e do 

Fundo de Coesão no período de 2007-

2013» SWD(2016) 318 final, 

Or. it 

 

Alteração   2 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 
Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a política de 

coesão contribuiu significativamente para 

reforçar o crescimento e o emprego e para 

reduzir as disparidades entre as regiões da 

UE; 

A. Considerando que a política de 

coesão permite, na melhor das hipóteses, 

atenuar o aumento das disparidades 

regionais resultantes das políticas de 

austeridade aplicadas pelos Estados-

Membros com vista a satisfazer as 

exigências da Comissão Europeia em 

matéria de redução dos défices públicos; 

Or. fr 

 

Alteração   3 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que, de acordo com 

os dados de uma avaliação independente 

dos investimentos efetuados pela UE no 

período 2007-2013, com referência 

específica a cada Estado-Membro, 

encomendada pela Comissão Europeia, os 

principais resultados da avaliação no 

período 2007-2013 são: um milhão de 

postos de trabalho criados, 

correspondendo a um terço da criação 

líquida global de postos de trabalho na 

UE durante o período em apreço, com um 

aumento de 2,74 EUR do PIB por cada 

euro investido proveniente da política de 

coesão, equivalente a um rendimento 

estimado para 2023 de 1 000 milhões de 

EUR do PIB global; 

Or. it 

 

Alteração   4 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a 

reprogramação dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento destinada a 

financiar o acolhimento de migrantes 

ilegais compromete seriamente a sua 

eficácia e tende a afastá-los dos objetivos 

iniciais da política de coesão; 

Or. fr 

 

Alteração   5 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 
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Considerando A-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que o valor 

acrescentado da política de coesão através 

dos FEEI vai além do seu impacto 

económico, social e territorial 

comprovadamente positivo, pois 

demonstra o compromisso dos Estados-

Membros e das regiões no sentido de 

reforçar a integração europeia; 

Or. en 

 

Alteração   6 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que o financiamento 

da política de coesão da UE tem um 

impacto global positivo, tanto na 

economia, como na vida dos cidadãos, mas 

que os resultados nem sempre foram 

devidamente comunicados e a consciência 

dos seus efeitos positivos continua a ser 

relativamente baixa; 

B. Considerando que o financiamento 

da política de coesão da UE poderia ter um 

impacto global positivo, tanto na 

economia, como na vida dos cidadãos, se 

os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento lhes fossem integralmente 

dedicados; 

Or. fr 

 

Alteração   7 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que o financiamento 

da política de coesão da UE tem um 

impacto global positivo, tanto na 

B. Considerando que o financiamento 

da política de coesão da UE tem um 

impacto positivo, tanto na economia, como 



 

PE602.788v01-00 6/78 AM\1121740PT.docx 

PT 

economia, como na vida dos cidadãos, mas 

que os resultados nem sempre foram 

devidamente comunicados e a consciência 

dos seus efeitos positivos continua a ser 

relativamente baixa; 

na vida dos cidadãos, mas que os 

resultados nem sempre foram devidamente 

comunicados e a consciência dos seus 

efeitos positivos continua a ser 

relativamente baixa; 

Or. it 

 

Alteração   8 

Tamás Deutsch 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 
Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que deve existir 

uma ligação clara entre o nível de 

financiamento disponível para cada 

Estado-Membro e o nível de 

sensibilização para os programas locais 

financiados pela UE; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   9 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 
Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que deve existir uma 

ligação clara entre o nível de 

financiamento disponível para cada 

Estado-Membro e o nível de 

sensibilização para os programas locais 

financiados pela UE; 

C. Considerando que os Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 

são integralmente financiados pelas 

contribuições nacionais dos Estados-

Membros e que seria conveniente 

recordá-lo aos nossos concidadãos 

desinformados pela propaganda 

europeísta; 

Or. fr 
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Alteração   10 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 
Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que deve existir uma 

ligação clara entre o nível de 

financiamento disponível para cada 

Estado-Membro e o nível de 

sensibilização para os programas locais 

financiados pela UE; 

C. Considerando que a sensibilização 

dos utilizadores finais e da sociedade no 

seu conjunto para os programas locais 

financiados pela UE é crucial; 

Or. en 

 

Alteração   11 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 
Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que deve existir uma 

ligação clara entre o nível de 

financiamento disponível para cada 

Estado-Membro e o nível de sensibilização 

para os programas locais financiados pela 

UE; 

C. Considerando que, em alguns 

casos, existe uma ligação clara entre o 

nível de financiamento disponível para 

cada Estado-Membro e o nível de 

sensibilização para os programas locais 

financiados pela UE; considerando que é 

igualmente importante assinalar as 

vantagens do financiamento da política de 

coesão para todas as regiões, mesmo onde 

os níveis de financiamento são baixos; 

Or. en 

 

Alteração   12 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 
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Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o modelo de 

governação a vários níveis, que implica o 

reforço da coordenação entre as 

autoridades públicas, os parceiros 

económicos e sociais e a sociedade civil, 

pode contribuir de forma eficaz para uma 

melhor comunicação dos objetivos 

políticos da UE, bem como dos seus 

resultados; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   13 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o modelo de 

governação a vários níveis, que implica o 

reforço da coordenação entre as 

autoridades públicas, os parceiros 

económicos e sociais e a sociedade civil, 

pode contribuir de forma eficaz para uma 

melhor comunicação dos objetivos 

políticos da UE, bem como dos seus 

resultados; 

D. Considerando que o princípio de 

parceria e o modelo de governação a 

vários níveis, que implicam o reforço da 

coordenação entre as autoridades públicas, 

os parceiros económicos e sociais e a 

sociedade civil, podem contribuir de forma 

eficaz para uma melhor comunicação dos 

objetivos políticos da UE, bem como dos 

seus resultados; 

Or. en 

 

Alteração   14 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o modelo de D. Considerando que o modelo de 
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governação a vários níveis, que implica o 

reforço da coordenação entre as 

autoridades públicas, os parceiros 

económicos e sociais e a sociedade civil, 

pode contribuir de forma eficaz para uma 

melhor comunicação dos objetivos 

políticos da UE, bem como dos seus 

resultados; 

governação a vários níveis e o princípio de 

parceria, que implicam o reforço da 

coordenação entre as autoridades públicas, 

os parceiros económicos e sociais e a 

sociedade civil, podem contribuir de forma 

eficaz para uma melhor comunicação dos 

objetivos políticos da UE, bem como dos 

seus resultados; 

Or. en 

 

Alteração   15 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 
Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que um diálogo 

permanente e a participação da sociedade 

civil são essenciais para garantir a 

responsabilização e a legitimidade das 

políticas públicas, criando um sentimento 

de responsabilidade partilhada e de 

transparência no processo decisório; 

E. Considerando que a União 

Europeia intensifica as suas relações com 

as autarquias locais e a sociedade civil a 

fim de limitar a influência dos Estados-

Membros, de atribuir a si mesma novas 

prerrogativas e de se eximir dos princípios 

da subsidiariedade; 

Or. fr 

 

Alteração   16 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a melhoria da 

visibilidade dos FEEI pode contribuir para 

alterar a perceção da eficácia da política de 

coesão e para recuperar a confiança dos 

cidadãos e o interesse pelo projeto 

europeu; 

F. Considerando que a melhoria da 

eficácia dos FEEI poderia contribuir para 

alterar a perceção da política de coesão e 

para recuperar a confiança dos cidadãos; 
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Or. fr 

 

Alteração   17 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a melhoria da 

visibilidade dos FEEI pode contribuir para 

alterar a perceção da eficácia da política de 

coesão e para recuperar a confiança dos 

cidadãos e o interesse pelo projeto 

europeu; 

F. Considerando que a melhoria da 

visibilidade dos FEEI pode contribuir para 

melhorar a perceção da eficácia da política 

de coesão e para recuperar a confiança dos 

cidadãos e o interesse pelo projeto 

europeu; 

Or. it 

 

Alteração   18 

Marc Joulaud 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que a informação e 

a comunicação devem ser melhoradas não 

apenas a jusante, a propósito dos 

resultados concretos dos FEEI, mas 

também a montante, divulgando as 

possibilidades de financiamento junto dos 

promotores de projetos; 

Or. fr 

 

Alteração   19 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que uma linha de 

comunicação coerente é essencial para 

evitar que uma imagem mais popular e 

positiva dos investimentos dos FEEI possa 

ser prejudicada por uma comunicação 

global negativa sobre a UE e as políticas 

da UE; 

Or. en 

 

Alteração   20 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que o aumento da 

visibilidade dos FEEI contribui para uma 

melhor participação dos cidadãos nas 

opções relativas à programação e à 

atuação dos FEEI; 

Or. it 

 

Alteração   21 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que devem ser 

melhoradas as metodologias para a 

prestação de informações e para a 

diversificação dos canais de 

comunicação; 

G. Considerando que os montantes 

atribuídos ao financiamento da 

comunicação da União Europeia 

deveriam ser totalmente reprogramados a 

fim de se reforçar o orçamento dedicado 

aos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento com o objetivo de maximizar 

a sua contribuição efetiva; 
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Or. fr 

 

Alteração   22 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que devem ser 

melhoradas as metodologias para a 

prestação de informações e para a 

diversificação dos canais de comunicação; 

G.  Considerando que devem ser 

melhoradas e aperfeiçoadas as 

metodologias para a prestação de 

informações e para a diversificação dos 

canais de comunicação; 

Or. it 

 

Alteração   23 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que o grupo de alto 

nível para a simplificação, criado pela 

Comissão, estuda soluções específicas 

para facilitar o acesso dos beneficiários 

aos FEEI, a fim de melhorar o impacto 

das políticas de coesão nos territórios e de 

simplificar a sua utilização já no próximo 

ciclo de programação; 

Or. it 

 

Alteração   24 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 
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Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que a política de coesão é 

um dos principais veículos públicos de 

crescimento que, através dos seus Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI), permite o investimento em todas as 

regiões da UE e ajuda a reduzir as 

disparidades e apoiar a competitividade e o 

crescimento; 

1. Salienta que a política de coesão 

deve ser um dos principais veículos 

públicos de crescimento que, através dos 

seus Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI), tem por objetivo 

garantir o investimento em todas as 

regiões da UE, reduzir as disparidades e 

apoiar a competitividade e o crescimento; 

Or. fr 

 

Alteração   25 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que a política de coesão é 

um dos principais veículos públicos de 

crescimento que, através dos seus Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI), permite o investimento em todas as 

regiões da UE e ajuda a reduzir as 

disparidades e apoiar a competitividade e o 

crescimento; 

1. Salienta que a política de coesão é 

um dos principais veículos públicos de 

crescimento que, através dos seus Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI), permite o investimento em todas as 

regiões da UE e ajuda a reduzir as 

disparidades e apoiar a competitividade e o 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo; 

Or. en 

 

Alteração   26 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que a política de coesão é 

um dos principais veículos públicos de 

crescimento que, através dos seus Fundos 

1. Salienta que a política de coesão é 

um dos principais veículos públicos de 

crescimento que, através dos seus Fundos 
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Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI), permite o investimento em todas as 

regiões da UE e ajuda a reduzir as 

disparidades e apoiar a competitividade e o 

crescimento; 

Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI), permite o investimento em todas as 

regiões da UE e ajuda a reduzir as 

disparidades e apoiar a competitividade e o 

crescimento; observa que, no intuito de 

garantir a sustentabilidade da 

recuperação, as finanças públicas devem 

ser reforçadas e o investimento deve ser 

promovido, em especial nas regiões e nos 

Estados-Membros com um elevado e 

persistente desemprego de longa duração, 

nomeadamente através do rápido 

alargamento do Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos; 

Or. en 

 

Alteração   27 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que a política de coesão é 

um dos principais veículos públicos de 

crescimento que, através dos seus Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI), permite o investimento em todas as 

regiões da UE e ajuda a reduzir as 

disparidades e apoiar a competitividade e o 

crescimento; 

1. Salienta que a política de coesão é 

um dos principais veículos públicos de 

crescimento que, através dos seus Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI), permite o investimento em todas as 

regiões da UE e ajuda a reduzir as 

disparidades e apoiar a competitividade e o 

crescimento; salienta que prestar 

informações e explicar os objetivos, 

oportunidades de financiamento e 

resultados dos programas e projetos da 

política de coesão é, por conseguinte, uma 

tarefa fundamental para as autoridades 

de gestão e para os beneficiários dos 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração   28 
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Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Observa, por outro lado, que, em 

geral, a sensibilização do público e a 

perceção da eficácia da política regional da 

UE têm vindo a diminuir ao longo dos 

anos; remete para o Eurobarómetro 423 de 

setembro de 2015, em que pouco mais de 

um terço (34 %) dos europeus afirma ter 

ouvido falar de projetos cofinanciados pela 

UE que melhoram a qualidade de vida na 

zona em que vivem; 

2. Observa com preocupação que, em 

geral, a sensibilização do público e a 

perceção da eficácia da política regional da 

UE têm vindo a diminuir ao longo dos 

anos; remete para o Eurobarómetro 423 de 

setembro de 2015, em que pouco mais de 

um terço (34 %) dos europeus afirma ter 

ouvido falar de projetos cofinanciados pela 

UE que melhoram a qualidade de vida na 

zona em que vivem; 

Or. it 

 

Alteração   29 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Observa, por outro lado, que, em 

geral, a sensibilização do público e a 

perceção da eficácia da política regional da 

UE têm vindo a diminuir ao longo dos 

anos; remete para o Eurobarómetro 423 de 

setembro de 2015, em que pouco mais de 

um terço (34%) dos europeus afirma ter 

ouvido falar de projetos cofinanciados pela 

UE que melhoram a qualidade de vida na 

zona em que vivem; 

2. Observa, por outro lado, que, em 

geral, a sensibilização do público e a 

perceção da eficácia da política regional da 

UE têm vindo a diminuir ao longo dos 

anos; remete para o Eurobarómetro 423 de 

setembro de 2015, em que pouco mais de 

um terço (34%) dos europeus afirma ter 

ouvido falar de projetos cofinanciados pela 

UE que melhoram a qualidade de vida na 

zona em que vivem; salienta, além disso, 

que, quando convidados a identificar os 

domínios específicos que devem ser 

visados pelo investimento, os inquiridos, 

na sua esmagadora maioria (91%), 

mencionaram a educação, a saúde e as 

infraestruturas sociais como domínios 

importantes e que quase nove em cada dez 

(86%) dos entrevistados destacaram a 
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importância da política ambiental; 

Or. en 

 

Alteração   30 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Considera que a qualidade dos 

projetos financiados no âmbito dos FEEI, 

bem como os seus resultados tangíveis, 

são condições essenciais para uma 

comunicação positiva sobre os FEEI; 

salienta, por conseguinte, que devem 

manter-se as mais elevadas ambições na 

seleção, execução e finalização de 

projetos, não descurando a importância 

da obtenção de resultados para criar 

publicidade; 

Or. en 

 

Alteração   31 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Chama a atenção para o desafio 

criado pelo facto de o uso indevido ou a 

atribuição inadequada dos FEEI, os 

projetos falhados ou as despesas 

desnecessárias poderem também 

aumentar a visibilidade da política de 

coesão; salienta que devem ser envidados 

todos os esforços para evitar este tipo de 

visibilidade negativa, investindo 

permanentemente na melhoria da 
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qualidade do investimento dos FEEI; 

Or. en 

 

Alteração   32 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar 

a Europa mais próxima; 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder nacional, na medida em 

que os Estados-Membros financiam 

integralmente os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento; 

Or. fr 

 

Alteração   33 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar 

a Europa mais próxima; 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve ser uma competência 

partilhada da Comissão Europeia e dos 

órgãos de poder local e regional; 

Or. it 
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Alteração   34 

Andor Deli 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

3. Observa que a UE e os seus 

Estados-Membros devem partilhar 

adequadamente a responsabilidade pela 

garantia da visibilidade dos investimentos 

da política de coesão, um objetivo em que 

os órgãos de poder local e regional têm um 

papel especial, pois estes constituem a 

interface mais eficaz de comunicação com 

os cidadãos, ao tornar a Europa mais 

próxima; 

Or. en 

 

Alteração   35 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve ser também, entre 

outros, da responsabilidade dos órgãos de 

poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

Or. en 

 

Alteração   36 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 
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N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois 

estes constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade das 

autoridades de gestão e dos beneficiários, 

pois estes constituem a interface mais 

eficaz de comunicação com os cidadãos, ao 

tornar a Europa mais próxima; 

Or. en 

 

Alteração   37 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder nacional e, especialmente, 

local e regional, pois estes constituem a 

interface mais eficaz de comunicação com 

os cidadãos, ao tornar a Europa mais 

próxima; 

Or. hr 

 

Alteração   38 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 
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de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade das 

autoridades de gestão e dos órgãos de 

poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

Or. en 

 

Alteração   39 

Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima, e são os que melhor 

conhecem as realidades a nível local e 

regional e as necessidades dessas zonas; 

Or. ro 

 

Alteração   40 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 
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constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; salienta a 

relevância da dimensão regional do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos, muito importante para as 

regiões com desvantagens geográficas e 

outras dificuldades; 

Or. en 

 

Alteração   41 

Marc Joulaud 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; 

3. Observa que a garantia da 

visibilidade dos investimentos da política 

de coesão deve continuar a ser, em 

primeiro lugar, da responsabilidade dos 

órgãos de poder local e regional, pois estes 

constituem a interface mais eficaz de 

comunicação com os cidadãos, ao tornar a 

Europa mais próxima; salienta que a 

melhoria da visibilidade dos fundos 

europeus deve traduzir-se num esforço de 

informação e transparência aplicado o 

mais perto possível do terreno; 

Or. fr 

 

Alteração   42 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Sublinha a necessidade de a 

Comissão Europeia assumir a 
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responsabilidade geral pela definição das 

estratégias de comunicação europeia 

relativas ao aumento de visibilidade da 

atuação dos FEEI; 

Or. it 

 

Alteração   43 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 3-B. Sublinha que as regiões e as 

administrações locais, que representam a 

interface mais eficaz de comunicação com 

os cidadãos, assumem, por seu lado, a 

responsabilidade pela comunicação no 

seu território no que diz respeito à 

execução dos FEEI e aos resultados 

obtidos; 

Or. it 

 

Alteração   44 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Sublinha que proporcionar 

visibilidade a uma política implica um 

processo bifacetado de comunicação e de 

interação com parceiros; salienta, além 

disso, que, no contexto de desafios 

complexos e a fim de garantir a 

legitimidade e proporcionar soluções 

eficazes a longo prazo, as autoridades 

públicas devem envolver as partes 

interessadas relevantes no processo 

4. Sublinha que proporcionar 

visibilidade a uma política implica um 

processo bifacetado de comunicação e de 

interação com parceiros; salienta, além 

disso, que, no contexto de desafios 

complexos e a fim de garantir a 

legitimidade e proporcionar soluções 

eficazes a longo prazo, as autoridades 

públicas devem envolver as partes 

interessadas relevantes no processo de 
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decisório; negociação e execução do acordo de 

parceria e dos programas operacionais; 

Or. en 

 

Alteração   45 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Sublinha que proporcionar 

visibilidade a uma política implica um 

processo bifacetado de comunicação e de 

interação com parceiros; salienta, além 

disso, que, no contexto de desafios 

complexos e a fim de garantir a 

legitimidade e proporcionar soluções 

eficazes a longo prazo, as autoridades 

públicas devem envolver as partes 

interessadas relevantes no processo 

decisório; 

4. Sublinha que proporcionar 

visibilidade a uma política implica um 

processo bifacetado de comunicação e de 

interação com parceiros; salienta, além 

disso, que, no contexto de desafios 

complexos e a fim de garantir a 

legitimidade e proporcionar soluções 

eficazes a longo prazo, as autoridades 

públicas devem envolver as partes 

interessadas relevantes em todas as etapas 

da execução dos acordos de parceria e dos 

programas; 

Or. en 

 

Alteração   46 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Sublinha que proporcionar 

visibilidade a uma política implica um 

processo bifacetado de comunicação e de 

interação com parceiros; salienta, além 

disso, que, no contexto de desafios 

complexos e a fim de garantir a 

legitimidade e proporcionar soluções 

eficazes a longo prazo, as autoridades 

4. Sublinha que proporcionar 

visibilidade a uma política implica um 

processo bifacetado de comunicação e de 

interação com parceiros; salienta, além 

disso, que, no contexto de desafios 

complexos e a fim de garantir a 

legitimidade e proporcionar soluções 

eficazes a longo prazo, e respeitando o 
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públicas devem envolver as partes 

interessadas relevantes no processo 

decisório; 

princípio da parceria, as autoridades 

públicas devem envolver as partes 

interessadas relevantes no processo 

decisório; 

Or. it 

 

Alteração   47 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Salienta que as medidas que 

conferem maior visibilidade ao 

desempenho dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento devem ser 

selecionadas com cuidado e consideração 

quanto à sua natureza e extensão, tendo 

em conta que meios de comunicação 

impróprios ou inadequados podem colidir 

com os interesses de tal visibilidade; 

Or. cs 

 

Alteração   48 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 4-B. Observa que, ao formular medidas 

que conferem maior visibilidade ao 

desempenho dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, não se deve 

perder de vista o facto de a melhor forma 

de publicidade ser a pertinência e a 

utilidade dos projetos que estão a ser 

executados; 
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Or. cs 

Alteração   49 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Assinala, neste contexto, os 

progressos desiguais registados nos 

Estados-Membros no sentido de 

simplificar os procedimentos 

administrativos em termos de um maior 

envolvimento dos parceiros locais; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   50 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Assinala, neste contexto, os 

progressos desiguais registados nos 

Estados-Membros no sentido de simplificar 

os procedimentos administrativos em 

termos de um maior envolvimento dos 

parceiros locais; 

5. Salienta, neste contexto, os 

progressos desiguais registados nos 

Estados-Membros no sentido de simplificar 

os procedimentos administrativos em 

termos de um maior envolvimento dos 

parceiros locais; 

Or. en 

 

Alteração   51 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Assinala, neste contexto, os 5. Assinala, neste contexto, os 
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progressos desiguais registados nos 

Estados-Membros no sentido de simplificar 

os procedimentos administrativos em 

termos de um maior envolvimento dos 

parceiros locais; 

progressos desiguais registados nos 

Estados-Membros no sentido de simplificar 

os procedimentos administrativos em 

termos de um maior envolvimento dos 

parceiros locais, incluindo os 

intervenientes na sociedade civil; 

Or. en 

 

Alteração   52 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Assinala, neste contexto, os 

progressos desiguais registados nos 

Estados-Membros no sentido de simplificar 

os procedimentos administrativos em 

termos de um maior envolvimento dos 

parceiros locais; 

5. Assinala, neste contexto, os 

progressos desiguais registados nos 

Estados-Membros no sentido de simplificar 

os procedimentos administrativos em 

termos de um maior envolvimento dos 

parceiros regionais e locais; 

Or. hr 

 

Alteração   53 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Assinala, neste contexto, os 

progressos desiguais registados nos 

Estados-Membros no sentido de simplificar 

os procedimentos administrativos em 

termos de um maior envolvimento dos 

parceiros locais; 

5. Assinala, neste contexto, os 

progressos desiguais registados nos 

Estados-Membros no sentido de simplificar 

os procedimentos administrativos em 

termos de um maior envolvimento dos 

parceiros locais e regionais; 

Or. it 
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Alteração   54 

Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Salienta que os resultados da 

utilização dos FEEI têm sido mais 

eficazes desde que estes fazem parte da 

Estratégia Europa 2020. A Estratégia 

Europa 2020 tem funcionado não apenas 

como estratégia europeia integrada de 

longo prazo para o desenvolvimento 

económico, social e ambiental, mas 

também como um suporte para a 

apropriação e comunicação dos FEEI. 

Tendo em conta que é necessária uma 

nova estratégia de desenvolvimento que 

sirva de enquadramento para o próximo 

período de programação, importa 

perceber até que ponto os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

podem cumprir este papel, na condição de 

serem apoiados por mecanismos de 

governação europeia; 

Or. en 

 

Alteração   55 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo e da propaganda 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver estratégias de comunicação 

suscetíveis de transmitir uma mensagem 

precisa aos cidadãos sobre o valor 

6. Chama a atenção para o aumento 

do eurofanatismo e da propaganda 

europeísta, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; 



 

PE602.788v01-00 28/78 AM\1121740PT.docx 

PT 

acrescentado do projeto europeu para a 

sua qualidade de vida e prosperidade; 

Or. fr 

 

Alteração   56 

Raymond Finch 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo e da propaganda 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver estratégias de comunicação 

suscetíveis de transmitir uma mensagem 

precisa aos cidadãos sobre o valor 

acrescentado do projeto europeu para a 

sua qualidade de vida e prosperidade; 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo, que deve ser celebrado 

por ser capaz de transmitir uma mensagem 

precisa aos cidadãos sobre o processo 

antidemocrático da UE, o seu desperdício 

e os seus projetos falhados; 

Or. en 

 

Alteração   57 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo e da propaganda 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver estratégias de comunicação 

suscetíveis de transmitir uma mensagem 

precisa aos cidadãos sobre o valor 

acrescentado do projeto europeu para a sua 

qualidade de vida e prosperidade; 

6. Chama a atenção, com 

preocupação, para o aumento do 

euroceticismo e da propaganda populista 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver estratégias de comunicação 

suscetíveis de transmitir uma mensagem 

precisa aos cidadãos sobre o valor 

acrescentado do projeto europeu para a sua 
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qualidade de vida e prosperidade; 

Or. it 

 

Alteração   58 

Andor Deli 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo e da propaganda 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver estratégias de comunicação 

suscetíveis de transmitir uma mensagem 

precisa aos cidadãos sobre o valor 

acrescentado do projeto europeu para a sua 

qualidade de vida e prosperidade; 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo e da propaganda 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver e manter estratégias de 

comunicação mais eficazes através de 

várias plataformas de comunicação 
suscetíveis de transmitir uma mensagem 

precisa aos cidadãos sobre o valor 

acrescentado do projeto europeu para a sua 

qualidade de vida e prosperidade; 

Or. en 

 

Alteração   59 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo e da propaganda 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver estratégias de comunicação 

suscetíveis de transmitir uma mensagem 

precisa aos cidadãos sobre o valor 

acrescentado do projeto europeu para a sua 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo e da propaganda 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver estratégias de comunicação a 

nível nacional, regional e local suscetíveis 

de transmitir uma mensagem precisa aos 

cidadãos sobre o valor acrescentado do 
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qualidade de vida e prosperidade; projeto europeu para a sua qualidade de 

vida e prosperidade; 

Or. en 

 

Alteração   60 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo e da propaganda 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver estratégias de comunicação 

suscetíveis de transmitir uma mensagem 

precisa aos cidadãos sobre o valor 

acrescentado do projeto europeu para a sua 

qualidade de vida e prosperidade; 

6. Chama a atenção para o aumento 

do euroceticismo e da propaganda 

antieuropeia, que distorcem a informação 

sobre as políticas da União; salienta, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

desenvolver estratégias de comunicação 

suscetíveis de transmitir uma mensagem 

precisa e coerente aos cidadãos sobre o 

valor acrescentado do projeto europeu para 

a sua qualidade de vida e prosperidade; 

Or. en 

 

Alteração   61 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Sublinha que a melhoria da 

visibilidade dos resultados da política de 

coesão aumentará a consciência dos 

cidadãos europeus relativamente à 

presença da Europa nos seus territórios, 

reduzindo a distância entre cidadãos e UE 

e dissipando os preconceitos criados pela 

desinformação, principalmente a 

populista; 
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Or. it 

 

Alteração   62 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Convida a Comissão Europeia e o 

Conselho a analisar cuidadosamente as 

causas subjacentes do euroceticismo e a 

tratar adequadamente os problemas de 

fundo que o possam suscitar, não se 

limitando a uma defesa apriorística e 

acrítica do statu quo; 

Or. en 

 

Alteração   63 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 6-B. Insta a Comissão Europeia e o 

Conselho a determinarem se, no 

enquadramento atual e no período de 

reforma pós-2020 da política de coesão, as 

medidas destinadas a reforçar a ligação 

com o Semestre Europeu e a executar 

reformas estruturais através de 

programas financiados pelos FEEI 

poderiam provocar o aumento de uma 

perceção negativa das políticas da UE e 

fragilizar ainda mais a confiança dos 

cidadãos europeus e dos órgãos de poder 

local e regional no projeto europeu; 

Or. en 
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Alteração   64 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Reconhece as limitações do 

quadro jurídico no que diz respeito à 

garantia de que a política de coesão tenha 

uma visibilidade adequada; salienta que, 

em consequência, a comunicação sobre as 

suas realizações tangíveis não tem sido 

até agora uma prioridade para as 

diferentes partes interessadas; deplora, 

em especial, o facto de a assistência 

técnica dos FEEI não conter uma dotação 

específica para a comunicação, o que tem 

um impacto negativo na escala e na 

qualidade do processo de divulgação; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   65 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Reconhece as limitações do 

quadro jurídico no que diz respeito à 

garantia de que a política de coesão tenha 

uma visibilidade adequada; salienta que, 

em consequência, a comunicação sobre as 

suas realizações tangíveis não tem sido 

até agora uma prioridade para as 

diferentes partes interessadas; deplora, 

em especial, o facto de a assistência 

técnica dos FEEI não conter uma dotação 

específica para a comunicação, o que tem 

um impacto negativo na escala e na 

7. Remete para o artigo 115.º e o 

anexo XII do Regulamento Disposições 

Comuns (UE) n.º 1303/2013, relativos à 

informação e comunicação sobre o apoio 

dos Fundos, que visam garantir que a 

política de coesão tenha uma visibilidade 

adequada; considera que as atividades de 

comunicação previstas sobre as 

realizações tangíveis devem ser 

constantemente atualizadas; deplora o 

facto de a comunicação eficaz não ter sido 

sempre uma prioridade para as diferentes 
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qualidade do processo de divulgação; partes interessadas; 

Or. en 

 

Alteração   66 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Reconhece as limitações do quadro 

jurídico no que diz respeito à garantia de 

que a política de coesão tenha uma 

visibilidade adequada; salienta que, em 

consequência, a comunicação sobre as suas 

realizações tangíveis não tem sido até 

agora uma prioridade para as diferentes 

partes interessadas; deplora, em especial, o 

facto de a assistência técnica dos FEEI não 

conter uma dotação específica para a 

comunicação, o que tem um impacto 

negativo na escala e na qualidade do 

processo de divulgação; 

7. Reconhece as limitações do quadro 

jurídico no que diz respeito à garantia de 

que a política de coesão tenha uma 

visibilidade adequada; salienta que, em 

consequência, a comunicação sobre as suas 

realizações tangíveis não tem sido até 

agora uma prioridade para as diferentes 

partes interessadas; assinala que a 

assistência técnica dos FEEI não contém 

uma dotação específica para a 

comunicação; 

Or. en 

 

Alteração   67 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Reitera a importância de se 

encontrar um equilíbrio adequado entre a 

necessidade de simplificar as normas 

relativas à execução da política de coesão e 

a necessidade de preservar a boa gestão 

financeira, assegurando ao mesmo tempo 

uma comunicação adequada ao público; 

8. Reitera a importância de se 

encontrar um equilíbrio adequado entre a 

necessidade de simplificar as normas 

relativas à execução da política de coesão e 

a necessidade de preservar a boa gestão 

financeira e de combater a fraude, 

assegurando ao mesmo tempo uma 

comunicação adequada ao público; 
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Or. en 

 

Alteração   68 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Sublinha que, em particular, a 

desinformação sobre as fraudes aos 

fundos estruturais, muitas vezes 

erradamente confundidas pelos canais de 

informação com simples irregularidades, 

faz aumentar o sentimento de 

desconfiança dos cidadãos para com as 

instituições europeias e as administrações 

locais; 

Or. it 

 

Alteração   69 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que é essencial aumentar 

a apropriação da política no terreno, a 

fim de garantir a eficácia do desempenho e 

da comunicação dos resultados; 

congratula-se com o facto de o princípio 

da parceria conferir valor acrescentado à 

execução de políticas públicas europeias, 

tal como confirmado por um recente 

estudo da Comissão, embora saliente que 

a mobilização de parceiros continua a ser 

bastante difícil, tendo em conta a sua 

diversidade e, por vezes, os conflitos de 

interesses; 

9. Salienta que é indispensável 

garantir a eficácia do desempenho no 

terreno através dos FEEI a fim de 

reforçar a identificação positiva com a 

política de coesão; 
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Or. fr 

 

Alteração   70 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que é essencial aumentar a 

apropriação da política no terreno, a fim de 

garantir a eficácia do desempenho e da 

comunicação dos resultados; congratula-se 

com o facto de o princípio da parceria 

conferir valor acrescentado à execução de 

políticas públicas europeias, tal como 

confirmado por um recente estudo da 

Comissão, embora saliente que a 

mobilização de parceiros continua a ser 

bastante difícil, tendo em conta a sua 

diversidade e, por vezes, os conflitos de 

interesses; 

9. Salienta que é essencial aumentar a 

apropriação da política no terreno, a fim de 

garantir a eficácia do desempenho e da 

comunicação dos resultados; congratula-se 

com o facto de o princípio da parceria 

conferir valor acrescentado à execução de 

políticas públicas europeias, tal como 

confirmado por um recente estudo da 

Comissão, embora saliente que é 

necessário dedicar mais esforços e 

recursos ao envolvimento em parcerias, à 

troca de experiências entre os parceiros e 

às plataformas de diálogo para os 

mesmos, tendo também em vista torná-los 

multiplicadores de oportunidades e casos 

de sucesso do financiamento da UE; 

Or. en 

 

Alteração   71 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que é essencial aumentar a 

apropriação da política no terreno, a fim de 

garantir a eficácia do desempenho e da 

comunicação dos resultados; congratula-se 

com o facto de o princípio da parceria 

conferir valor acrescentado à execução de 

políticas públicas europeias, tal como 

confirmado por um recente estudo da 

9. Salienta que é essencial aumentar a 

apropriação da política no terreno, a fim de 

garantir a eficácia do desempenho e da 

comunicação dos resultados; congratula-se 

com o facto de o princípio da parceria 

conferir valor acrescentado à execução de 

políticas públicas europeias, tal como 

confirmado por um recente estudo da 
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Comissão, embora saliente que a 

mobilização de parceiros continua a ser 

bastante difícil, tendo em conta a sua 

diversidade e, por vezes, os conflitos de 

interesses; 

Comissão, embora saliente que 

frequentemente a participação de 

parceiros resulta numa aplicação formal 

do princípio da parceria e não permite 

uma participação real e ativa dos 

beneficiários dos FEEI no processo de 

governação; 

Or. it 

 

Alteração   72 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que é essencial aumentar a 

apropriação da política no terreno, a fim de 

garantir a eficácia do desempenho e da 

comunicação dos resultados; congratula-se 

com o facto de o princípio da parceria 

conferir valor acrescentado à execução de 

políticas públicas europeias, tal como 

confirmado por um recente estudo da 

Comissão, embora saliente que a 

mobilização de parceiros continua a ser 

bastante difícil, tendo em conta a sua 

diversidade e, por vezes, os conflitos de 

interesses; 

9. Salienta que é essencial aumentar a 

apropriação da política ao nível regional e 

no terreno, a fim de garantir a eficácia do 

desempenho e da comunicação dos 

resultados; congratula-se com o facto de o 

princípio da parceria conferir valor 

acrescentado à execução de políticas 

públicas europeias, tal como confirmado 

por um recente estudo da Comissão, 

embora saliente que a mobilização de 

parceiros continua a ser bastante difícil, 

tendo em conta a sua diversidade e, por 

vezes, os conflitos de interesses; 

Or. hr 

 

Alteração   73 

Marc Joulaud 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda também a natureza 

estratégica a longo prazo dos investimentos 

10. Recorda também a natureza 

estratégica a longo prazo dos investimentos 
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da política de coesão, o que significa que, 

por vezes, os resultados não são 

imediatamente evidentes, o que é 

prejudicial para a visibilidade dos seus 

instrumentos, nomeadamente em 

comparação com outros instrumentos da 

União, como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE); 

da política de coesão, o que significa que, 

por vezes, os resultados não são 

imediatamente evidentes, o que é 

prejudicial para a visibilidade dos seus 

instrumentos, nomeadamente em 

comparação com outros instrumentos da 

União, como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE); 

salienta igualmente que as realizações de 

alguns investimentos (em particular no 

que respeita ao capital humano) são 

menos visíveis e mais difíceis de 

quantificar do que os investimentos 

«físicos», o que não põe em causa, 

todavia, a sua legitimidade; 

Or. fr 

 

Alteração   74 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda também a natureza 

estratégica a longo prazo dos investimentos 

da política de coesão, o que significa que, 

por vezes, os resultados não são 

imediatamente evidentes, o que é 

prejudicial para a visibilidade dos seus 

instrumentos, nomeadamente em 

comparação com outros instrumentos da 

União, como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE); 

10. Recorda também a natureza 

estratégica a longo prazo dos investimentos 

da política de coesão, o que significa que, 

por vezes, os resultados não são 

imediatamente evidentes, o que é 

prejudicial para a visibilidade dos seus 

instrumentos, nomeadamente em 

comparação com outros instrumentos da 

União, como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE); apela a 

uma avaliação mais detalhada do impacto 

a longo prazo da política de coesão nos 

mercados de trabalho dos Estados-

Membros que dedique especial atenção ao 

tipo, e não apenas ao número, de postos 

de trabalho criados pelos FEEI; 

Or. en 
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Alteração   75 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda também a natureza 

estratégica a longo prazo dos investimentos 

da política de coesão, o que significa que, 

por vezes, os resultados não são 

imediatamente evidentes, o que é 

prejudicial para a visibilidade dos seus 

instrumentos, nomeadamente em 

comparação com outros instrumentos da 

União, como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE); 

10. Recorda também a natureza 

estratégica a longo prazo dos investimentos 

da política de coesão, o que significa que, 

por vezes, os resultados não são 

imediatamente evidentes, o que é 

prejudicial para a visibilidade dos seus 

instrumentos, nomeadamente em 

comparação com outros instrumentos da 

União, como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE); 

considera, portanto, que deve ser dada 

mais atenção à avaliação ex post e à 

comunicação referente à contribuição dos 

FEEI para a estratégia da União para um 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo; 

Or. en 

 

Alteração   76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Recorda também a natureza 

estratégica a longo prazo dos investimentos 

da política de coesão, o que significa que, 

por vezes, os resultados não são 

imediatamente evidentes, o que é 

prejudicial para a visibilidade dos seus 

instrumentos, nomeadamente em 

comparação com outros instrumentos da 

União, como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE); 

10. Recorda também a natureza 

estratégica a longo prazo dos investimentos 

da política de coesão, o que significa que, 

por vezes, os resultados não são 

imediatamente evidentes, o que é 

prejudicial para a visibilidade dos seus 

instrumentos, nomeadamente em 

comparação com outros instrumentos da 

União, como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE); 

defende, por conseguinte, que tais 
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atividades de comunicação devem 

prosseguir até quatro anos após a 

conclusão do projeto, altura em que os 

seus resultados já são claramente visíveis; 

Or. en 

 

Alteração   77 

Raymond Finch 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os 

assuntos da UE; lamenta, não obstante, a 

cobertura bastante limitada dos 

investimentos na política de coesão da 

UE; salienta a necessidade de desenvolver 

estratégias comunicativas adaptadas aos 

atuais desafios em termos de informação 

e de ter em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 
de comunicação; 

11. Salienta o importante papel que os 

meios de comunicação social devem 

desempenhar, nomeadamente atuando 

como órgão de controlo e informando os 

cidadãos corretamente e de forma não 

tendenciosa sobre os assuntos da UE; 

considera que tem havido uma enorme 

quantidade de notícias falsas divulgadas 

por meios de comunicação pró-UE; 

Or. en 

 

Alteração   78 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; 
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necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de ter 

em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação; 

Or. fr 

 

Alteração   79 

Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de ter 

em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação; 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre as várias 

políticas da União Europeia e, em geral, 

sobre os assuntos da UE; lamenta, não 

obstante, a cobertura bastante limitada dos 

investimentos na política de coesão da UE; 

salienta a necessidade de desenvolver 

campanhas de informação para 

apresentar os projetos com resultados 

evidentes realizados ao abrigo das 

políticas de coesão e estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de ter 

em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação; 

Or. ro 

 

Alteração   80 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 
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Proposta de resolução Alteração 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de ter 

em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação; 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas destinadas aos meios de 

comunicação social e adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação, de 

disponibilizar informação de forma 

acessível e apelativa e de ter em conta os 

progressos digitais e a combinação de 

diferentes tipos de canais de comunicação; 

Or. en 

 

Alteração   81 

Andor Deli 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de ter 

em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação; 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de 

tirar partido dos progressos digitais e da 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação disponíveis a fim de os 

utilizar melhor ao promover as 

oportunidades oferecidas e os resultados 

alcançados pelos FEEI; 

Or. en 
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Alteração   82 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de ter 

em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação; 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de ter 

em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação, especialmente tendo em 

conta a influência crescente das redes 

sociais na área da informação; 

Or. hr 

 

Alteração   83 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de ter 

em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação; 

11. Regista o importante papel dos 

meios de comunicação social na 

informação dos cidadãos sobre os assuntos 

da UE; lamenta, não obstante, a cobertura 

bastante limitada, nos meios de 

comunicação social, dos investimentos na 

política de coesão da UE; salienta a 

necessidade de desenvolver estratégias 

comunicativas adaptadas aos atuais 

desafios em termos de informação e de ter 

em conta os progressos digitais e a 

combinação de diferentes tipos de canais 

de comunicação; 
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Or. it 

 

Alteração   84 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a reforçarem a coordenação e a 

acessibilidade dos meios de comunicação 

e dos instrumentos existentes a nível da 

UE, com vista a abordar questões que 

tenham um impacto na agenda da União; 

salienta, neste contexto, a importância de 

comunicar eficazmente o modo como a 

aplicação da política de coesão produz 

resultados concretos para a vida 

quotidiana dos cidadãos da UE; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   85 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a reforçarem a coordenação e a 

acessibilidade dos meios de comunicação e 

dos instrumentos existentes a nível da UE, 

com vista a abordar questões que tenham 

um impacto na agenda da União; salienta, 

neste contexto, a importância de comunicar 

eficazmente o modo como a aplicação da 

política de coesão produz resultados 

concretos para a vida quotidiana dos 

cidadãos da UE; 

12. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a reforçarem a coordenação e a 

acessibilidade dos meios de comunicação e 

dos instrumentos existentes a nível da UE, 

com vista a abordar questões que tenham 

um impacto na agenda da União; salienta, 

neste contexto, a importância de comunicar 

eficazmente o modo como a aplicação da 

política de coesão produz resultados 

concretos para a vida quotidiana dos 

cidadãos da UE, podendo tal comunicação 

ser aplicada no âmbito do futuro 



 

PE602.788v01-00 44/78 AM\1121740PT.docx 

PT 

programa «Europa para os cidadãos»; 

Or. hr 

 

Alteração   86 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a reforçarem a coordenação e a 

acessibilidade dos meios de comunicação e 

dos instrumentos existentes a nível da UE, 

com vista a abordar questões que tenham 

um impacto na agenda da União; salienta, 

neste contexto, a importância de comunicar 

eficazmente o modo como a aplicação da 

política de coesão produz resultados 

concretos para a vida quotidiana dos 

cidadãos da UE; 

12. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a reforçarem a coordenação e a 

acessibilidade dos meios de comunicação e 

dos instrumentos existentes a nível da UE, 

com vista a abordar questões que tenham 

um impacto na agenda da União; salienta, 

neste contexto, a importância de comunicar 

eficazmente o modo como a aplicação da 

política de coesão produz resultados 

concretos para a vida quotidiana dos 

cidadãos da UE; insta as autoridades de 

gestão e os beneficiários a comunicarem 

ativamente e de maneira sistemática os 

resultados, benefícios e impacto a longo 

prazo da política, tendo em conta as 

diferentes fases de desenvolvimento dos 

projetos; 

Or. en 

 

Alteração   87 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Insta a Comissão do 

Desenvolvimento Regional a concentrar-

se apenas nos seus objetivos iniciais, ou 

seja, reduzir as disparidades regionais e 
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sub-regionais através dos FEEI; neste 

contexto, recorda que é necessário 

consagrar integralmente estes fundos aos 

seus únicos objetivos e que quaisquer 

outras despesas desnecessárias, 

nomeadamente em matéria de 

comunicação, comprometem seriamente a 

eficácia da política de coesão; insiste em 

que não deve ser atribuído um orçamento 

à comunicação e, se tal vier a acontecer, 

solicita que o montante seja divulgado a 

fim de informar os nossos concidadãos da 

dimensão do desperdício provocado pela 

União Europeia; 

Or. fr 

 

Alteração   88 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Apela à Comissão para que 

elabore orientações específicas quanto às 

técnicas e métodos de comunicação da 

atuação da política de coesão, que 

contenham indicações claras quanto aos 

elementos comuns que todas as 

campanhas de informação sobre os 

projetos realizados com os FEEI devem 

apresentar, com o objetivo de tornar os 

mesmos imediata e facilmente 

reconhecíveis; 

Or. it 

 

Alteração   89 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 12-B. Sublinha que, tendo em 

consideração a quantidade e a qualidade 

da informação comunicada através dos 

meios de comunicação social tradicional e 

modernos, a simples exposição do símbolo 

da Comissão Europeia na folha de rosto 

de uma obra já não é suficiente; convida 

a Comissão a criar instrumentos de 

identificação mais eficazes; 

Or. it 

 

Alteração   90 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com as atuais 

atividades de comunicação específicas, 

tais como “A Europa na minha região”, a 

aplicação web denominada “Orçamento 

centrado nos resultados”, a cooperação 

com a CIRCOM regional1 e as 

oportunidades proporcionadas pelo Corpo 

Europeu de Solidariedade, recentemente 

criado, com vista a aumentar a 

sensibilização para o impacto da política 

de coesão no terreno; sublinha, além 

disso, a necessidade de concentrar 

esforços para atingir os estudantes e os 

jornalistas como potenciais vetores de 

comunicação e para assegurar um 

equilíbrio geográfico nas campanhas de 

comunicação; 

Suprimido 

_________________  

1 Associação Europeia de Televisões 

Regionais. 

 

Or. fr 
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Alteração   91 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com as atuais 

atividades de comunicação específicas, tais 

como “A Europa na minha região”, a 

aplicação web denominada “Orçamento 

centrado nos resultados”, a cooperação 

com a CIRCOM regional1 e as 

oportunidades proporcionadas pelo Corpo 

Europeu de Solidariedade, recentemente 

criado, com vista a aumentar a 

sensibilização para o impacto da política de 

coesão no terreno; sublinha, além disso, a 

necessidade de concentrar esforços para 

atingir os estudantes e os jornalistas como 

potenciais vetores de comunicação e para 

assegurar um equilíbrio geográfico nas 

campanhas de comunicação; 

13. Congratula-se com as atuais 

atividades de comunicação específicas, tais 

como “A Europa na minha região”, a 

aplicação web denominada “Orçamento 

centrado nos resultados”, a cooperação 

com a CIRCOM regional1 e as 

oportunidades proporcionadas pelo Corpo 

Europeu de Solidariedade, recentemente 

criado, com vista a aumentar a 

sensibilização para o impacto da política de 

coesão ao nível regional e no terreno; 

sublinha, além disso, a necessidade de 

concentrar esforços para atingir os 

estudantes e os jornalistas como potenciais 

vetores de comunicação e para assegurar 

um equilíbrio geográfico nas campanhas de 

comunicação; 

_________________ _________________ 

1 Associação Europeia de Televisões 

Regionais. 

1 Associação Europeia de Televisões 

Regionais. 

Or. hr 

 

Alteração   92 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Convida as autoridades nacionais, 

regionais e locais a fornecerem à DG 

REGIO, DG EMPL, DG AGRI e DG 

MARE informações oportunas e 

detalhadas sobre os dados financeiros e as 
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realizações dos programas operacionais 

pertinentes, também no intuito de 

melhorar a plataforma de dados abertos 

dos FEEI e aumentar a transparência, 

responsabilização e comparabilidade da 

execução dos programas nos Estados-

Membros; 

Or. en 

 

Alteração   93 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Salienta a necessidade de adaptar 

as modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, no sentido de destinar um 

envelope específico à comunicação no 

âmbito da assistência técnica, bem como 

de aumentar os requisitos de publicidade 

obrigatória para os projetos da política de 

coesão; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   94 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Salienta a necessidade de adaptar 

as modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, no sentido de destinar um 

envelope específico à comunicação no 

âmbito da assistência técnica, bem como 

Suprimido 
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de aumentar os requisitos de publicidade 

obrigatória para os projetos da política de 

coesão; 

Or. en 

 

Alteração   95 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Salienta a necessidade de adaptar as 

modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, no sentido de destinar um 

envelope específico à comunicação no 

âmbito da assistência técnica, bem como 

de aumentar os requisitos de publicidade 

obrigatória para os projetos da política de 

coesão; 

14. Salienta a necessidade de adaptar as 

modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, bem como de aumentar os 

requisitos de publicidade obrigatória para 

os projetos da política de coesão; 

Or. en 

 

Alteração   96 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Salienta a necessidade de adaptar as 

modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, no sentido de destinar um 

envelope específico à comunicação no 

âmbito da assistência técnica, bem como de 

aumentar os requisitos de publicidade 

obrigatória para os projetos da política de 

coesão; 

14. Salienta a necessidade de adaptar as 

modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, no sentido de destinar um 

envelope específico à comunicação no 

âmbito da assistência técnica, bem como de 

aumentar os requisitos de informação e 

publicidade obrigatória para os projetos da 

política de coesão; 
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Or. hr 

 

Alteração   97 

Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Salienta a necessidade de adaptar as 

modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, no sentido de destinar um 

envelope específico à comunicação no 

âmbito da assistência técnica, bem como de 

aumentar os requisitos de publicidade 

obrigatória para os projetos da política de 

coesão; 

14. Salienta a necessidade de adaptar 

modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, no sentido de destinar um 

envelope específico à comunicação no 

âmbito da assistência técnica, bem como de 

aumentar os requisitos de publicidade 

obrigatória para os projetos da política de 

coesão; insta a Comissão a fornecer 

orientações claras sobre como poderia ser 

utilizada concretamente a assistência 

técnica para a comunicação no atual 

período de financiamento de forma a 

proporcionar segurança jurídica aos 

órgãos de poder local e regional e a 

outros beneficiários; 

Or. en 

 

Alteração   98 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Salienta a necessidade de adaptar as 

modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, no sentido de destinar um 

envelope específico à comunicação no 

âmbito da assistência técnica, bem como de 

aumentar os requisitos de publicidade 

obrigatória para os projetos da política de 

14. Salienta a necessidade de adaptar 

modalidades de comunicação do 

Regulamento Disposições Comuns (UE) 

n.º 1303/2013, no sentido de destinar um 

envelope específico à comunicação no 

âmbito da assistência técnica, bem como de 

aumentar os requisitos de publicidade 

obrigatória para os projetos da política de 
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coesão; coesão; insta a Comissão a fornecer, 

durante o ano de 2017, orientações claras 

sobre como poderia ser utilizada 

concretamente a assistência técnica para 

a comunicação no atual período de 

financiamento de forma a proporcionar 

segurança jurídica aos órgãos de poder 

local e regional e a outros beneficiários; 

Or. en 

 

Alteração   99 

Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Salienta o importante papel dos 

centros de informação Europe Direct, 

pela sua ação fundamental na estratégia 

de comunicação descentralizada, para os 

órgãos de poder local e regional, que 

conhecem melhor as partes interessadas 

locais e regionais e as questões de 

interesse para os cidadãos; o seu papel em 

matéria de comunicação europeia é, por 

conseguinte, vital e deve ser reforçado, em 

especial através de uma colaboração mais 

estreita com as instituições europeias; 

Or. en 

 

Alteração   100 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Salienta a necessidade de uma 

maior priorização da comunicação entre a 
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hierarquia de prioridades da política de 

coesão da UE, especialmente entre o 

pessoal de gestão não diretamente 

responsável pela comunicação, e de 

incluir a comunicação nos procedimentos 

normais dos FEEI; solicita, além disso, 

mais profissionalismo na comunicação, 

especialmente a nível local, evitando a 

gíria da UE; 

Or. en 

 

Alteração   101 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Congratula-se com a iniciativa dos 

países de Visegrado sobre as 

externalidades da política de coesão da 

UE-1517 e convida a Comissão a elaborar 

um estudo mais amplo a nível da UE-28; 

para além disso, insta a Comissão a 

diferenciar as suas estratégias de 

comunicação dirigidas aos Estados-

Membros, consoante sejam contribuintes 

líquidos ou beneficiários líquidos, ao 

mesmo tempo que salienta as vantagens 

específicas que a política de coesão traz 

em termos de economia real, promovendo 

o empreendedorismo e a inovação e 

criando crescimento e emprego em todas 

as regiões da UE, tanto através de 

investimentos diretos, como de 

exportações diretas e indiretas 

(externalidades); 

15. Congratula-se com a avaliação ex 

post dos programas 2007-2013 da política 

de coesão da Comissão, que constitui uma 

excelente fonte para a comunicação sobre 

os resultados alcançados e impactos 

realizados; regista a iniciativa dos países 

de Visegrado sobre as externalidades da 
política de coesão da UE-1517 e convida a 

Comissão a elaborar um estudo mais 

amplo a nível da UE-28; 

_________________ _________________ 

17 Relatório elaborado no âmbito da 

avaliação ex post e da previsão dos 

benefícios para os países da UE-15, em 

resultado da implementação da política de 

coesão nos países de Visegrado, 

17 Relatório elaborado no âmbito da 

avaliação ex post e da previsão dos 

benefícios para os países da UE-15, em 

resultado da implementação da política de 

coesão nos países de Visegrado, 
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encomendado pelo Ministério polaco do 

Desenvolvimento Económico e intitulado 

"De que forma os Estados-Membros da 

UE-15 beneficiam da política de coesão 

nos países de Visegrado?" 

encomendado pelo Ministério polaco do 

Desenvolvimento Económico e intitulado 

"De que forma os Estados-Membros da 

UE-15 beneficiam da política de coesão 

nos países de Visegrado?" 

Or. en 

 

Alteração   102 

Marc Joulaud 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Congratula-se com a iniciativa dos 

países de Visegrado sobre as 

externalidades da política de coesão da 

UE-152 e convida a Comissão a elaborar 

um estudo mais amplo a nível da UE-28; 

para além disso, insta a Comissão a 

diferenciar as suas estratégias de 

comunicação dirigidas aos Estados-

Membros, consoante sejam contribuintes 

líquidos ou beneficiários líquidos, ao 

mesmo tempo que salienta as vantagens 

específicas que a política de coesão traz em 

termos de economia real, promovendo o 

empreendedorismo e a inovação e criando 

crescimento e emprego em todas as regiões 

da UE, tanto através de investimentos 

diretos, como de exportações diretas e 

indiretas (externalidades); 

15.  Regista com a devida prudência a 

iniciativa dos países de Visegrado sobre as 

externalidades da política de coesão da 

UE-152 e convida a Comissão a elaborar 

um estudo objetivo mais amplo a nível da 

UE-28; para além disso, insta a Comissão a 

diferenciar as suas estratégias de 

comunicação dirigidas aos Estados-

Membros, consoante sejam contribuintes 

líquidos ou beneficiários líquidos, ao 

mesmo tempo que salienta as vantagens 

específicas que a política de coesão traz em 

termos de economia real, promovendo o 

empreendedorismo e a inovação e criando 

crescimento e emprego em todas as regiões 

da UE, tanto através de investimentos 

diretos, como de exportações diretas e 

indiretas (externalidades); 

_________________ _________________ 

2 Relatório elaborado no âmbito da 

avaliação ex post e da previsão dos 

benefícios para os países da UE-15, em 

resultado da implementação da política de 

coesão nos países de Visegrado, 

encomendado pelo Ministério polaco do 

Desenvolvimento Económico e intitulado 

"De que forma os Estados-Membros da 

UE-15 beneficiam da política de coesão 

nos países de Visegrado?" 

2 Relatório elaborado no âmbito da 

avaliação ex post e da previsão dos 

benefícios para os países da UE-15, em 

resultado da implementação da política de 

coesão nos países de Visegrado, 

encomendado pelo Ministério polaco do 

Desenvolvimento Económico e intitulado 

"De que forma os Estados-Membros da 

UE-15 beneficiam da política de coesão 

nos países de Visegrado?" 
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Or. fr 

 

Alteração   103 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15 Congratula-se com a iniciativa dos 

países de Visegrado sobre as 

externalidades da política de coesão da 

UE-152 e convida a Comissão a elaborar 

um estudo mais amplo a nível da UE-28; 

para além disso, insta a Comissão a 

diferenciar as suas estratégias de 

comunicação dirigidas aos Estados-

Membros, consoante sejam contribuintes 

líquidos ou beneficiários líquidos, ao 

mesmo tempo que salienta as vantagens 

específicas que a política de coesão traz em 

termos de economia real, promovendo o 

empreendedorismo e a inovação e criando 

crescimento e emprego em todas as regiões 

da UE, tanto através de investimentos 

diretos, como de exportações diretas e 

indiretas (externalidades); 

15 Congratula-se com a iniciativa dos 

países de Visegrado sobre as 

externalidades da política de coesão da 

UE-152 e convida a Comissão a elaborar 

um estudo mais amplo a nível da UE-28; 

para além disso, insta a Comissão a 

diferenciar as suas estratégias de 

comunicação dirigidas aos Estados-

Membros, consoante sejam contribuintes 

líquidos ou beneficiários líquidos, ao 

mesmo tempo que salienta as vantagens 

específicas que a política de coesão traz em 

termos de economia real, promovendo o 

empreendedorismo e a inovação, 

melhorando as infraestruturas sociais e 

económicas e criando crescimento e 

emprego em todas as regiões da UE, tanto 

através de investimentos diretos, como de 

exportações diretas e indiretas 

(externalidades); 

_________________ _________________ 

2 Relatório elaborado no âmbito da 

avaliação ex post e da previsão dos 

benefícios para os países da UE-15, em 

resultado da implementação da política de 

coesão nos países de Visegrado, 

encomendado pelo Ministério polaco do 

Desenvolvimento Económico e intitulado 

"De que forma os Estados-Membros da 

UE-15 beneficiam da política de coesão 

nos países de Visegrado?" 

2 Relatório elaborado no âmbito da 

avaliação ex post e da previsão dos 

benefícios para os países da UE-15, em 

resultado da implementação da política de 

coesão nos países de Visegrado, 

encomendado pelo Ministério polaco do 

Desenvolvimento Económico e intitulado 

"De que forma os Estados-Membros da 

UE-15 beneficiam da política de coesão 

nos países de Visegrado?" 

Or. hr 
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Alteração   104 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Convida as autoridades de gestão a 

identificarem formas de facilitar o acesso à 

informação, a fim de se aumentar a 

transparência e a visibilidade das 

oportunidades de financiamento e 

assegurar aos beneficiários um intercâmbio 

efetivo de informações e conhecimentos; 

16. Convida as autoridades de gestão a 

identificarem formas de facilitar e 

normalizar o acesso à informação, a fim de 

se aumentar a transparência e a visibilidade 

das oportunidades de financiamento e 

assegurar aos beneficiários um intercâmbio 

efetivo de informações e conhecimentos; 

Or. hr 

 

Alteração   105 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Convida as autoridades de gestão a 

identificarem formas de facilitar o acesso à 

informação, a fim de se aumentar a 

transparência e a visibilidade das 

oportunidades de financiamento e 

assegurar aos beneficiários um intercâmbio 

efetivo de informações e conhecimentos; 

16. Convida as autoridades de gestão a 

identificarem formas de facilitar o acesso à 

informação, a fim de se aumentar a 

transparência e a visibilidade das 

oportunidades de financiamento e 

assegurar aos beneficiários um intercâmbio 

efetivo de informações e conhecimentos; 

sublinha a necessidade de aproveitar 

melhor a experiência existente; 

Or. en 

 

Alteração   106 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Considera necessário, a fim de 

reforçar a verdadeira credibilidade da 

política de coesão, evidenciar devidamente 

as boas e as más práticas por meio de 

bases de dados que não se limitem a uma 

descrição concisa do projeto e das 

despesas incorridas, permitindo assim aos 

cidadãos poder verificar de forma eficaz 

tanto o valor acrescentado e o valor da 

maioria dos projetos realizados, como, em 

alguns casos, a sua utilidade limitada em 

relação a determinado território; 

Or. en 

 

Alteração   107 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Convida a Comissão a favorecer o 

intercâmbio de boas práticas relativas às 

estratégias e projetos de comunicação 

mais eficazes postos em prática pelas 

regiões europeias; 

Or. it 

 

Alteração   108 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Considera haver necessidade de 

uma estratégia de comunicação para as 

redes digitais e sociais, cuja preocupação 

18. Considera haver um aumento da 

necessidade de reforço da comunicação 

através de novos canais que exigirão o 
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seja chegar aos utilizadores finais através 

de inquéritos em linha interativos, 

desenvolvendo conteúdos móveis mais 

acessíveis e assegurando que a informação 

esteja disponível em diferentes línguas; 

desenvolvimento de uma estratégia de 

comunicação para as redes digitais e 

sociais, cuja preocupação seja chegar aos 

utilizadores finais através de várias 

ferramentas, tais como inquéritos em linha 

interativos ou aplicações móveis, 

desenvolvendo conteúdos móveis mais 

acessíveis e assegurando que a informação 

esteja disponível em diferentes línguas e 

adaptada a diferentes grupos etários; 

Or. en 

 

Alteração   109 

Andor Deli 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Considera haver necessidade de 

uma estratégia de comunicação para as 

redes digitais e sociais, cuja preocupação 

seja chegar aos utilizadores finais através 

de inquéritos em linha interativos, 

desenvolvendo conteúdos móveis mais 

acessíveis e assegurando que a informação 

esteja disponível em diferentes línguas; 

18. Considera haver necessidade de 

uma estratégia de comunicação para as 

redes digitais e sociais, que informe os 

cidadãos e lhes dê a oportunidade de 

expressar as suas necessidades quando 

estão em causa as suas regiões, devendo 

estas plataformas procurar igualmente 
chegar aos utilizadores finais através de 

inquéritos em linha interativos, 

desenvolvendo conteúdos móveis mais 

acessíveis e assegurando que a informação 

esteja disponível em diferentes línguas; 

Or. en 

 

Alteração   110 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 
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18. Considera haver necessidade de 

uma estratégia de comunicação para as 

redes digitais e sociais, cuja preocupação 

seja chegar aos utilizadores finais através 

de inquéritos em linha interativos, 

desenvolvendo conteúdos móveis mais 

acessíveis e assegurando que a informação 

esteja disponível em diferentes línguas; 

18. Considera haver necessidade de 

uma estratégia de comunicação para as 

redes digitais e sociais, cuja preocupação 

seja chegar aos utilizadores finais através 

de meios em linha interativos, 

desenvolvendo conteúdos móveis mais 

acessíveis e assegurando que a informação 

esteja disponível em diferentes línguas se 

for caso disso; 

Or. en 

 

Alteração   111 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Convida a Comissão a instituir 

uma versão regional dos prémios 

RegioStars que premeie anualmente, a 

nível regional, o melhor projeto realizado 

ou concluído; 

Or. it 

 

Alteração   112 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Incentiva o aperfeiçoamento e a 

promoção de dados e gráficos na 

plataforma de dados abertos dos FEEI 

para utilização pelos jornalistas; 

Or. en 

 



 

AM\1121740PT.docx 59/78 PE602.788v01-00 

 PT 

Alteração   113 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Sugere, além disso, a melhoria do 

acompanhamento e da avaliação de 

atividades de comunicação em curso e 

propõe a criação de um grupo de missão 

no domínio da comunicação, que 

congregue intervenientes a vários níveis; 

19. Sugere, além disso, a melhoria do 

acompanhamento e da avaliação de 

atividades de comunicação em curso e 

propõe a criação de grupos de missão 

regionais no domínio da comunicação, que 

congreguem intervenientes a vários níveis; 

Or. en 

 

Alteração   114 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Sugere, além disso, a melhoria do 

acompanhamento e da avaliação de 

atividades de comunicação em curso e 

propõe a criação de um grupo de missão 

no domínio da comunicação, que 

congregue intervenientes a vários níveis; 

19. Sugere, além disso, a melhoria do 

acompanhamento e da avaliação de 

atividades de comunicação em curso e 

propõe a criação de uma estratégia no 

domínio da comunicação, que congregue 

intervenientes a vários níveis; 

Or. en 

 

Alteração   115 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Destaca o papel do princípio de 

parceria para reforçar o compromisso 

coletivo com a política de coesão e a 

Suprimido 
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apropriação dessa mesma política; apela a 

que o elo entre as autoridades públicas e 

os cidadãos seja reforçado através de um 

diálogo aberto, adaptando a formação de 

parcerias, sempre que necessário, durante 

a execução, com vista a assegurar a 

combinação adequada de parceiros na 

representação dos interesses da 

comunidade em todas as fases do 

processo; 

Or. fr 

 

Alteração   116 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Destaca o papel do princípio de 

parceria para reforçar o compromisso 

coletivo com a política de coesão e a 

apropriação dessa mesma política; apela a 

que o elo entre as autoridades públicas e os 

cidadãos seja reforçado através de um 

diálogo aberto, adaptando a formação de 

parcerias, sempre que necessário, durante a 

execução, com vista a assegurar a 

combinação adequada de parceiros na 

representação dos interesses da 

comunidade em todas as fases do processo; 

20. Destaca o papel do princípio de 

parceria para reforçar o compromisso 

coletivo com a política de coesão e a 

apropriação dessa mesma política; apela a 

que o elo entre as autoridades públicas, os 

potenciais beneficiários dos FEEI e os 

cidadãos seja reforçado através de um 

diálogo aberto, adaptando a formação de 

parcerias, sempre que necessário, durante a 

execução, com vista a assegurar a 

combinação adequada de parceiros na 

representação dos interesses da 

comunidade em todas as fases do processo; 

apela a que, na futura arquitetura da 

política de coesão pós-2020, esse princípio 

assuma una natureza mais vinculativa; 

Or. it 

 

Alteração   117 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 
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N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Destaca o papel do princípio de 

parceria para reforçar o compromisso 

coletivo com a política de coesão e a 

apropriação dessa mesma política; apela a 

que o elo entre as autoridades públicas e os 

cidadãos seja reforçado através de um 

diálogo aberto, adaptando a formação de 

parcerias, sempre que necessário, durante a 

execução, com vista a assegurar a 

combinação adequada de parceiros na 

representação dos interesses da 

comunidade em todas as fases do processo; 

20. Destaca o papel do princípio de 

parceria para reforçar o compromisso 

coletivo com a política de coesão e a 

apropriação dessa mesma política; apela a 

que o elo entre as autoridades públicas, as 

empresas, a sociedade civil e os cidadãos 

seja reforçado através de um diálogo 

aberto, adaptando a formação de parcerias, 

sempre que necessário, durante a execução, 

com vista a assegurar a combinação 

adequada de parceiros na representação dos 

interesses da comunidade em todas as fases 

do processo; 

Or. hr 

 

Alteração   118 

Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Destaca o papel do princípio de 

parceria para reforçar o compromisso 

coletivo com a política de coesão e a 

apropriação dessa mesma política; apela a 

que o elo entre as autoridades públicas e os 

cidadãos seja reforçado através de um 

diálogo aberto, adaptando a formação de 

parcerias, sempre que necessário, durante a 

execução, com vista a assegurar a 

combinação adequada de parceiros na 

representação dos interesses da 

comunidade em todas as fases do processo; 

20. Destaca o papel do princípio de 

parceria para reforçar o compromisso 

coletivo com a política de coesão e a 

apropriação dessa mesma política; apela a 

que o elo entre as autoridades públicas e os 

cidadãos seja reforçado através de um 

diálogo aberto, adaptando a formação de 

parcerias, sempre que necessário, durante a 

execução, com vista a assegurar a 

combinação adequada de parceiros na 

representação dos interesses da 

comunidade em todas as fases do processo; 

insta, neste contexto, a Comissão a 

avaliar o impacto das regras dos FEEI na 

capacidade dos órgãos de poder local e 

regional para investir e prestar 

esclarecimentos no âmbito de um 

tratamento das parcerias público-privadas 
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que siga as regras do Eurostat; 

Or. en 

 

Alteração   119 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Salienta que o princípio de 

parceria deve ser reforçado no próximo 

período de financiamento e que o 

envolvimento de parceiros deve ser 

encorajado de forma proativa; solicita que 

se introduzam requisitos mínimos claros 

para o envolvimento em parcerias, 

igualmente aplicáveis na fase de 

preparação dos programas; considera 

importante que as contribuições de 

parceiros para projetos de programas 

sejam publicadas e acompanhadas por 

escrito pelas autoridades de gestão; 

solicita que os parceiros mais envolvidos, 

juntamente com os parceiros mais 

representativos, participem nos comités de 

acompanhamento; considera que todos os 

parceiros devem ter direito de voto; 

Or. en 

 

Alteração   120 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Congratula-se com o modelo 

inovador de cooperação a vários níveis e 

com várias partes interessadas proposto 

Suprimido 
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pela Agenda Urbana da UE e recomenda 

a sua aplicação, sempre que possível, na 

execução da política de coesão; 

Or. fr 

 

Alteração   121 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Congratula-se com o modelo 

inovador de cooperação a vários níveis e 

com várias partes interessadas proposto 

pela Agenda Urbana da UE e recomenda a 

sua aplicação, sempre que possível, na 

execução da política de coesão; 

(Não se aplica à versão portuguesa.)  

Or. en 

 

Alteração   122 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta a necessidade de se 

reforçar a dimensão comunicacional da 

cooperação transfronteiras e inter-

regional, através da difusão de boas 

práticas e de histórias de investimentos 

bem-sucedidos; 

22. Salienta a necessidade de informar 

os cidadãos sobre o perigo que as 

estratégias macrorregionais representam 

para a soberania dos Estados-Membros; 

Or. fr 

 

Alteração   123 

Dimitrios Papadimoulis 
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Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta a necessidade de se 

reforçar a dimensão comunicacional da 

cooperação transfronteiras e inter-

regional, através da difusão de boas 

práticas e de histórias de investimentos 

bem-sucedidos; 

22. Salienta a necessidade de se 

reforçar a dimensão comunicacional das 

estratégias de cooperação transfronteiras, 

macrorregionais e inter-regionais, através 

da difusão de boas práticas e de histórias 

de investimentos bem-sucedidos; 

Or. en 

 

Alteração   124 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta a necessidade de se 

reforçar a dimensão comunicacional da 

cooperação transfronteiras e inter-regional, 

através da difusão de boas práticas e de 

histórias de investimentos bem-sucedidos; 

22. Salienta a necessidade de se 

reforçar a dimensão comunicacional da 

cooperação transfronteiras e inter-regional, 

através da difusão de boas práticas e de 

histórias de investimentos bem-sucedidos; 

destaca as possibilidades de comunicação 

que podem ser realizadas com um melhor 

uso da comunicação ao nível das 

estratégias macrorregionais da UE; 

Or. hr 

 

Alteração   125 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta a necessidade de se 

reforçar a dimensão comunicacional da 

22. Salienta a necessidade de se 

reforçar a dimensão comunicacional da 
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cooperação transfronteiras e inter-regional, 

através da difusão de boas práticas e de 

histórias de investimentos bem-sucedidos; 

cooperação transfronteiras e inter-regional, 

através da difusão de boas práticas e de 

histórias de investimentos bem-sucedidos; 

salienta que é importante informar os 

cidadãos da UE sobre as estratégias 

macrorregionais em curso em toda a UE; 

Or. en 

 

Alteração   126 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Convida a Comissão a aumentar a 

atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de medidas para 

uma maior simplificação e flexibilidade, 

bem como através da redução do número 

de regulamentos; 

23. Convida a Comissão a aumentar a 

atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de uma maior 

simplificação e a ponderar a redução do 

número de regulamentos; 

Or. en 

 

Alteração   127 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Convida a Comissão a aumentar a 

atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de medidas para 

uma maior simplificação e flexibilidade, 

bem como através da redução do número 

de regulamentos; 

23. Convida a Comissão a aumentar a 

atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de medidas para 

uma maior simplificação e flexibilidade, 

bem como através da redução do número 

de regulamentos, limitando deste modo a 

sobrerregulamentação, tanto ativa como 

passiva; 

Or. en 
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Alteração   128 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Convida a Comissão a aumentar a 

atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de medidas para 

uma maior simplificação e flexibilidade, 

bem como através da redução do número 

de regulamentos; 

23. Convida a Comissão a aumentar a 

atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de medidas para 

uma maior simplificação e flexibilidade, 

bem como através da redução da 

complexidade dos regulamentos; 

Or. en 

 

Alteração   129 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Convida a Comissão a aumentar a 

atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de medidas para 

uma maior simplificação e flexibilidade, 

bem como através da redução do número 

de regulamentos; 

23. Convida a Comissão a aumentar a 

atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de medidas para 

uma maior simplificação e flexibilidade, 

bem como através da redução do número 

de regulamentos e diretrizes; 

Or. en 

 

Alteração   130 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Convida a Comissão a aumentar a 23. Convida a Comissão a aumentar a 
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atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de medidas para 

uma maior simplificação e flexibilidade, 

bem como através da redução do número 

de regulamentos; 

atratividade do financiamento da política 

de coesão da UE através de medidas para 

uma maior simplificação e flexibilidade, 

bem como através da redução do número 

de regulamentos, à luz do que foi 

recentemente proposto pelo grupo de alto 

nível para a simplificação, para que os 

resultados das intervenções da política de 

coesão possam ter um maior impacto 

positivo nos beneficiários finais; 

Or. it 

 

Alteração   131 

Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Convida a Comissão a propor 

medidas que tornem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento mais propício 

ao crescimento e mais favorável aos 

investimentos de longo prazo, ou seja, 

“capital paciente” de valor acrescentado 

europeu que visa o financiamento das 

necessidades públicas e não corresponde 

à lógica da anualização das despesas 

públicas e da dominante 

“trimestralização” dos financiadores 

privados; 

Or. en 

 

Alteração   132 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 
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24. Apela, tendo em conta a forma 

como a política de coesão da UE contribui 

para a identificação positiva com o 

projeto de integração europeia, a que seja 

reservada uma percentagem obrigatória 

de assistência técnica para a 

comunicação, tanto a nível de programa 

como de projeto, e também de um critério 

obrigatório de seleção de projetos ligado à 

qualidade das atividades de comunicação 

propostas por cada promotor de projeto; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   133 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Apela, tendo em conta a forma 

como a política de coesão da UE contribui 

para a identificação positiva com o projeto 

de integração europeia, a que seja 

reservada uma percentagem obrigatória 

de assistência técnica para a 
comunicação, tanto a nível de programa 

como de projeto, e também de um critério 

obrigatório de seleção de projetos ligado à 

qualidade das atividades de comunicação 

propostas por cada promotor de projeto; 

24. Apela, tendo em conta a forma 

como a política de coesão da UE contribui 

para a identificação positiva com o projeto 

de integração europeia, às autoridades de 

gestão e aos órgãos de poder local e 

regional para que melhorem a qualidade 

da sua comunicação sobre os resultados 

dos projetos; salienta que os principais 

critérios de seleção de projetos devem 

basear-se na qualidade de cada projeto, e 

expressa o seu desejo de que, no futuro, 

haja igualmente uma ligação equilibrada 

à qualidade das atividades de comunicação 

propostas por cada promotor de projeto; 

Or. en 

 

Alteração   134 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Apela, tendo em conta a forma 

como a política de coesão da UE contribui 

para a identificação positiva com o projeto 

de integração europeia, a que seja 

reservada uma percentagem obrigatória 
de assistência técnica para a comunicação, 

tanto a nível de programa como de projeto, 

e também de um critério obrigatório de 

seleção de projetos ligado à qualidade das 

atividades de comunicação propostas por 

cada promotor de projeto; 

24. Apela, tendo em conta a forma 

como a política de coesão da UE contribui 

para a identificação positiva com o projeto 

de integração europeia, à utilização 

crescente de assistência técnica para a 

comunicação, tanto a nível de programa 

como de projeto; 

Or. en 

 

Alteração   135 

Marc Joulaud 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Apela, tendo em conta a forma 

como a política de coesão da UE contribui 

para a identificação positiva com o projeto 

de integração europeia, a que seja 

reservada uma percentagem obrigatória de 

assistência técnica para a comunicação, 

tanto a nível de programa como de projeto, 

e também de um critério obrigatório de 

seleção de projetos ligado à qualidade das 

atividades de comunicação propostas por 

cada promotor de projeto; 

24. Apela, tendo em conta a forma 

como a política de coesão da UE contribui 

para a identificação positiva com o projeto 

de integração europeia, a que seja 

reservada uma percentagem obrigatória de 

assistência técnica para a comunicação, 

tanto a nível de programa como de projeto, 

e também de um critério obrigatório de 

seleção de projetos ligado à qualidade das 

atividades de comunicação propostas por 

cada promotor de projeto, evitando a 

multiplicação das restrições e garantindo 

a flexibilidade necessária; 

Or. fr 

 

Alteração   136 

Viorica Dăncilă 
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Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Apela, tendo em conta a forma 

como a política de coesão da UE contribui 

para a identificação positiva com o projeto 

de integração europeia, a que seja 

reservada uma percentagem obrigatória de 

assistência técnica para a comunicação, 

tanto a nível de programa como de projeto, 

e também de um critério obrigatório de 

seleção de projetos ligado à qualidade das 

atividades de comunicação propostas por 

cada promotor de projeto; 

24. Apela, tendo em conta a forma 

como a política de coesão da UE contribui 

para a identificação positiva com o projeto 

de integração europeia, a que seja 

reservada uma percentagem obrigatória de 

assistência técnica para a comunicação, 

tanto a nível de programa como de projeto, 

e também de um critério obrigatório de 

seleção de projetos ligado à qualidade das 

atividades de comunicação propostas por 

cada promotor de projeto, incluindo 

assegurar a visibilidade dos resultados 

finais; 

Or. ro 

Alteração   137 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25 Realça a necessidade imperiosa de 

reforçar o diálogo da União com os 

cidadãos, repensar os canais e as 

estratégias de comunicação e adaptar as 

mensagens aos contextos regionais; 

25 Realça a necessidade imperiosa de 

reforçar o diálogo da União com os 

cidadãos, repensar os canais e as 

estratégias de comunicação, tomar em 

consideração as possibilidades das redes 

sociais e novas tecnologias digitais e 

adaptar as mensagens aos contextos 

regionais; 

Or. hr 

 

Alteração   138 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 
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Proposta de resolução Alteração 

25. Realça a necessidade imperiosa de 

reforçar o diálogo da União com os 

cidadãos, repensar os canais e as 

estratégias de comunicação e adaptar as 

mensagens aos contextos regionais; 

25. Realça a necessidade imperiosa de 

reforçar o diálogo da União com os 

cidadãos, repensar os canais e as 

estratégias de comunicação e adaptar as 

mensagens aos contextos regionais e 

locais; 

Or. en 

 

Alteração   139 

Andor Deli 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Realça a necessidade imperiosa de 

reforçar o diálogo da União com os 

cidadãos, repensar os canais e as 

estratégias de comunicação e adaptar as 

mensagens aos contextos regionais; 

25. Realça a necessidade imperiosa de 

reforçar o diálogo da União com os 

cidadãos, repensar os canais e as 

estratégias de comunicação e adaptar as 

mensagens aos contextos regionais; 

considera que há uma ligação entre o 

aumento da visibilidade do financiamento 

da UE e a divulgação do conhecimento e 

salienta, por conseguinte, que os 

conteúdos educacionais são tão 

importantes como as estratégias para os 

meios de comunicação e a promoção 

através de diferentes plataformas; 

Or. en 

 

Alteração   140 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Salienta, no contexto da 



 

PE602.788v01-00 72/78 AM\1121740PT.docx 

PT 

comunicação e visibilidade, a necessidade 

de uma maior simplificação da política 

pós-2020, nomeadamente no que respeita 

os sistemas de gestão e de auditoria 

comuns, no intuito de encontrar o 

equilíbrio certo entre a orientação para os 

resultados da política e o nível de 

verificações e controlos, bem como a 

simplificação dos procedimentos; 

Or. en 

 

Alteração   141 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta, além disso, que a 

participação dos cidadãos e das 

organizações no processo decisório 

poderá contribuir para o reforço da 

apropriação da execução das políticas; 

por conseguinte, apela aos 

Estados-Membros para que ponderem a 

aplicação de modelos existentes de 

governação participativa, reunindo todos 

os parceiros societais pertinentes e 

envolvendo as partes interessadas no 

processo de orçamentação participativa; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   142 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta, além disso, que a 26. Salienta, além disso, que a 
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participação dos cidadãos e das 

organizações no processo decisório poderá 

contribuir para o reforço da apropriação da 

execução das políticas; por conseguinte, 

apela aos Estados-Membros para que 

ponderem a aplicação de modelos 

existentes de governação participativa, 

reunindo todos os parceiros societais 

pertinentes e envolvendo as partes 

interessadas no processo de orçamentação 

participativa; 

participação das partes interessadas, entre 

as quais organizações que representam a 

sociedade civil, no processo de negociação 

e execução do acordo de parceria e dos 

programas operacionais poderá contribuir 

para o reforço da apropriação da execução 

das políticas; por conseguinte, apela aos 

Estados-Membros para que ponderem a 

aplicação de modelos existentes de 

governação participativa, reunindo todos os 

parceiros societais pertinentes e 

envolvendo as partes interessadas no 

processo de orçamentação participativa; 

Or. en 

 

Alteração   143 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta, além disso, que a 

participação dos cidadãos e das 

organizações no processo decisório poderá 

contribuir para o reforço da apropriação da 

execução das políticas; por conseguinte, 

apela aos Estados-Membros para que 

ponderem a aplicação de modelos 

existentes de governação participativa, 

reunindo todos os parceiros societais 

pertinentes e envolvendo as partes 

interessadas no processo de orçamentação 

participativa; 

26. Salienta, além disso, que a 

participação dos cidadãos e das 

organizações no processo decisório poderá 

contribuir para o reforço da apropriação e 

transparência da execução das políticas; 

por conseguinte, apela aos Estados-

Membros para que ponderem a aplicação 

de modelos existentes de governação 

participativa, reunindo todos os parceiros 

societais pertinentes e envolvendo as partes 

interessadas no processo de orçamentação 

participativa; 

Or. en 

 

Alteração   144 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 
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Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta, além disso, que a 

participação dos cidadãos e das 

organizações no processo decisório poderá 

contribuir para o reforço da apropriação da 

execução das políticas; por conseguinte, 

apela aos Estados-Membros para que 

ponderem a aplicação de modelos 

existentes de governação participativa, 

reunindo todos os parceiros societais 

pertinentes e envolvendo as partes 

interessadas no processo de orçamentação 

participativa; 

26. Salienta, além disso, que a 

participação dos cidadãos e das 

organizações no processo decisório poderá 

contribuir para o reforço da apropriação da 

execução das políticas; por conseguinte, 

apela aos Estados-Membros para que 

ponderem a aplicação de modelos 

existentes de governação participativa, 

reunindo todos os parceiros societais 

pertinentes e envolvendo as partes 

interessadas no processo de orçamentação 

participativa no intuito de determinar os 

recursos para cofinanciamento nacional, 

regional e local sempre que este se 

justifique; 

Or. en 

 

Alteração   145 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta, além disso, que a 

participação dos cidadãos e das 

organizações no processo decisório poderá 

contribuir para o reforço da apropriação da 

execução das políticas; por conseguinte, 

apela aos Estados-Membros para que 

ponderem a aplicação de modelos 

existentes de governação participativa, 

reunindo todos os parceiros societais 

pertinentes e envolvendo as partes 

interessadas no processo de orçamentação 

participativa; 

26. Salienta, além disso, que a 

participação dos cidadãos e das 

organizações no processo decisório poderá 

contribuir para o reforço da apropriação da 

execução das políticas; por conseguinte, 

apela aos Estados-Membros para que 

ponderem a aplicação de modelos 

existentes de governação participativa, 

reunindo todos os parceiros societais 

pertinentes e envolvendo as partes 

interessadas no processo de orçamentação 

participativa, aumentando a confiança 

mútua e a participação dos cidadãos nas 

decisões relativas a despesas públicas; 

Or. en 
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Alteração   146 

Steeve Briois 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Insiste, também, no reforço da 

cooperação entre áreas urbanas e rurais 

para desenvolver parcerias territoriais 

entre as cidades e as zonas rurais, 

explorando plenamente o potencial de 

sinergias entre os fundos da UE e tirando 

partido dos conhecimentos especializados 

das áreas urbanas e da sua maior 

capacidade de gestão dos fundos; 

27. Recorda que a política urbana é da 

competência exclusiva dos Estados-

Membros e que a UE não deve interferir 

nos seus assuntos internos;  

Or. fr 

Alteração   147 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 27-A. Salienta, também, a necessidade 

de reforçar o papel das associações 

representativas de interesses como canais 

para fazer chegar a comunicação aos seus 

próprios associados, melhorando assim o 

nível e a qualidade da informação relativa 

às políticas europeias. 

Or. it 

 

Alteração   148 

Ruža Tomašić 

 

Proposta de resolução 

N.º 28 
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Proposta de resolução Alteração 

28. Insta a Comissão a privilegiar 

também, no seu plano de ação respeitante à 

comunicação, o reforço da cooperação 

entre os comunicadores a diferentes níveis 

e a obtenção de uma visão de conjunto dos 

destinatários, com vista a desenvolver 

mensagens adaptadas e a melhor chegar 

aos cidadãos no terreno; 

28. Insta a Comissão a privilegiar 

também, no seu plano de ação respeitante à 

comunicação, o reforço da cooperação 

entre diversas direções-gerais, ministérios 

e os comunicadores a diferentes níveis e a 

obtenção de uma visão de conjunto dos 

destinatários, com vista a desenvolver 

mensagens adaptadas e a melhor chegar 

aos cidadãos no terreno; 

Or. en 

 

Alteração   149 

Andor Deli 

 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 
Proposta de resolução Alteração 

28. Insta a Comissão a privilegiar 

também, no seu plano de ação respeitante à 

comunicação, o reforço da cooperação 

entre os comunicadores a diferentes níveis 

e a obtenção de uma visão de conjunto dos 

destinatários, com vista a desenvolver 

mensagens adaptadas e a melhor chegar 

aos cidadãos no terreno; 

28. Insta a Comissão a privilegiar 

também, no seu plano de ação respeitante à 

comunicação, o reforço da cooperação 

entre os comunicadores a diferentes níveis 

e a obtenção de uma visão de conjunto dos 

destinatários, com vista a desenvolver 

mensagens adaptadas a grupos-alvo 

específicos para melhor alcançar e 

informar os cidadãos no terreno; 

Or. en 

 

Alteração   150 

Michela Giuffrida 

 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 
Proposta de resolução Alteração 

28. Insta a Comissão a privilegiar 

também, no seu plano de ação respeitante à 

28. Insta a Comissão a privilegiar 

também, no seu plano de ação respeitante à 
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comunicação, o reforço da cooperação 

entre os comunicadores a diferentes níveis 

e a obtenção de uma visão de conjunto dos 

destinatários, com vista a desenvolver 

mensagens adaptadas e a melhor chegar 

aos cidadãos no terreno; 

comunicação, o reforço da cooperação 

entre os comunicadores a diferentes níveis 

e a obtenção de uma visão de conjunto dos 

destinatários, com vista a desenvolver e 

transmitir mensagens adaptadas e a melhor 

chegar aos cidadãos no terreno; 

Or. it 

Alteração   151 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Solicita, além disso, à Comissão 

que crie uma plataforma de comunicação 

eletrónica da UE sobre a execução da 

política de coesão, que recolha todos os 

dados pertinentes relativos a projetos dos 

FEEI, as opiniões dos utilizadores finais e 

as indicações que permitam apurar se a 

mensagem transmitida foi recebida; 

30. Solicita, além disso, à Comissão e 

aos Estados-Membros que fortaleçam o 

papel e a posição das redes de 

comunicação e informação nacionais já 

existentes e avaliem continuamente a 

eficácia da comunicação sobre a política 

de coesão; 

Or. en 

 

Alteração   152 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Solicita, além disso, à Comissão 

que crie uma plataforma de comunicação 

eletrónica da UE sobre a execução da 

política de coesão, que recolha todos os 

dados pertinentes relativos a projetos dos 

FEEI, as opiniões dos utilizadores finais e 

as indicações que permitam apurar se a 

mensagem transmitida foi recebida; 

30. Solicita, além disso, à Comissão 

que crie uma plataforma de comunicação 

eletrónica interativa da UE sobre a 

execução da política de coesão, que recolha 

todos os dados pertinentes relativos a 

projetos dos FEEI e permita que os 

utilizadores finais expressem as suas 

opiniões sobre o processo de execução e 

os resultados produzidos; 
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Or. en 

Alteração   153 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 30-A. Convida a Comissão a refletir 

sobre as possibilidades do programa 

«Europa para os cidadãos» para a 

melhoria do sistema de informação sobre 

os resultados da política de coesão; 

Or. hr 

 


