
AD\562340PT.doc PE 353.395v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2004/0167(COD)

22.4.2005

PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

destinado à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(COM(2004)0495 –C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Relatora de parecer: Roselyne Bachelot-Narquin



PE 353.395v02-00 2/20 AD\562340PT.doc

PT

PA_Leg



AD\562340PT.doc 3/20 PE 353.395v02-00

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 6

(6) Com base na experiência e resultados da 
iniciativa comunitária “URBAN” prevista no 
nº 1, alínea b), do artigo 20º do Regulamento 
(CE) nº 1260/1999 do Conselho, de 21 de 
Junho de 1999, que estabelece disposições 
gerais sobre os Fundos estruturais, a 
dimensão urbana deve ser reforçada através 
da integração plena de medidas nesse 
domínio nos programas operacionais 
co-financiados pelo FEDER.

(6) Com base na experiência e resultados da 
iniciativa comunitária “URBAN” prevista no 
nº 1, alínea b), do artigo 20º do Regulamento 
(CE) nº 1260/1999 do Conselho, de 21 de 
Junho de 1999, que estabelece disposições 
gerais sobre os Fundos estruturais, a 
dimensão urbana deve ser reforçada através 
da integração plena de medidas nesse 
domínio nos programas operacionais 
co-financiados pelo FEDER; neste âmbito, 
devem ser igualmente previstas medidas de 
política económica e de emprego, 
complementadas por medidas destinadas a 
combater a exclusão social e a melhorar o 
ambiente.

Alteração 2
Considerando 106

(10) O FEDER deve abordar os problemas 
de acessibilidade e afastamento dos grandes 
mercados com que se confrontam algumas 
zonas com uma densidade populacional 
extremamente baixa, tal como referido no 
Protocolo nº 6 do Acto de Adesão da 
Áustria, da Finlândia e da Suécia. O FEDER 
deve igualmente abordar as dificuldades 
especiais sentidas por determinadas ilhas, 
zonas montanhosas e zonas escassamente 
povoadas cujo desenvolvimento é entravado 
pela situação geográfica.

(10) O FEDER deve abordar os problemas 
de acessibilidade e afastamento dos grandes 
mercados com que se confrontam algumas 
zonas com uma densidade populacional 
extremamente baixa, tal como referido no 
Protocolo nº 6 do Acto de Adesão da 
Áustria, da Finlândia e da Suécia. O FEDER 
deve igualmente abordar as dificuldades 
especiais sentidas por determinadas ilhas, e 
as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, 
com uma grande densidade demográfica e 
que apresentam taxas de desemprego 
elevadas, zonas montanhosas e zonas 
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escassamente povoadas cujo 
desenvolvimento é entravado pela situação 
geográfica.

Alteração 3
Artigo 1, parágrafo 2

O presente regulamento estabelece 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de zonas urbanas e rurais, de 
zonas dependentes da pesca, das regiões 
ultraperiféricas e de zonas com dificuldades 
naturais.

O presente regulamento estabelece 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de zonas urbanas e rurais, de 
zonas dependentes da pesca, das regiões 
ultraperiféricas, de zonas com dificuldades 
naturais e de zonas isoladas com uma 
grande densidade demográfica e que 
apresentam taxas de desemprego elevadas.

Alteração 4
Artigo 2, parágrafo 1

O FEDER participará no financiamento de 
assistência destinada ao reforço da coesão 
económica, social e territorial através da 
redução das disparidades regionais e do 
apoio ao desenvolvimento e ajustamento 
estrutural das economias regionais, 
incluindo a reconversão das regiões 
industriais em declínio.

O FEDER participará no financiamento de 
assistência destinada ao reforço da coesão 
económica, social e territorial através da 
redução das disparidades regionais e do 
apoio ao desenvolvimento e ajustamento 
estrutural das economias regionais, 
incluindo quer a reconversão das regiões e 
áreas industriais em declínio quer o 
combate ao desemprego e à pobreza.

Justificação

O desenvolvimento das regiões industriais em declínio deve ser uma das vertentes do
cumprimento do objectivo, dado existir nessas regiões uma situação já modificada que deve 
ser melhorada. Assim sendo, devemos centrar-nos naquele que é um dos mais importantes 
temas das localidades e das populações, isto é, a luta contra a pobreza, a qual só pode ser 
levada a cabo em condições de pleno emprego e de emprego saudável.
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Alteração 5
Artigo 2, nº 2

Dessa forma, o FEDER dará cumprimento 
às prioridades da Comunidade e, em 
especial, à necessidade de reforçar a 
competitividade e a inovação, de criar 
emprego sustentável e de promover um 
crescimento económico respeitador do 
ambiente.

Dessa forma, o FEDER dará cumprimento 
às prioridades da Comunidade e, em 
especial, à necessidade de reforçar a 
competitividade e a inovação, de criar 
emprego sustentável e de promover um 
crescimento económico respeitador do 
ambiente e o desenvolvimento sustentável, 
bem como de assegurar a igualdade entre 
homens e mulheres, a não discriminação 
em razão do sexo, da origem racial ou 
étnica, da religião ou da crença, da 
deficiência, da idade ou da orientação 
sexual e a inclusão social, garantindo que a 
acessibilidade para as pessoas com 
deficiência seja uma condição para todos 
os projectos que beneficiam do Fundo.

Justificação

O FEDER é um instrumento essencial para reduzir e atenuar a exclusão social das pessoas 
com deficiência em todos os domínios da vida, em especial promovendo e criando um 
ambiente físico que lhes é acessível nos sectores do turismo, dos transportes e do ambiente 
construído.

É essencial que os Fundos Estruturais não conduzam à criação de outras barreiras ao acesso 
das pessoas com deficiência; por conseguinte, é necessária uma referência explícita a este 
aspecto para ligar as exigências em matéria de acessibilidade das pessoas com deficiência à 
afectação dos recursos.

Alteração 6
Artigo 3, nº 2, alínea (c)

c) Outras iniciativas de desenvolvimento 
incluindo serviços a empresas, criação e 
desenvolvimento de instrumentos 
financeiros tais como capital de risco, 
fundos de empréstimo e de garantia e fundos 
de desenvolvimento local, bonificações de 
juros, serviços de proximidade e intercâmbio 
de experiências entre regiões, cidades e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes;

c) Outras iniciativas de desenvolvimento e 
de emprego, incluindo serviços a empresas, 
criação e desenvolvimento de instrumentos 
financeiros tais como capital de risco, 
fundos de empréstimo e de garantia e fundos 
de desenvolvimento local, bonificações de 
juros, serviços de proximidade e intercâmbio 
de experiências entre regiões, cidades e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes;
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Alteração 7
Artigo 3, nº 2, alínea c) bis (nova)

c bis) Formação contínua dos 
trabalhadores, principalmente nos 
domínios de inovação tecnológica;

Justificação

A formação contínua dos trabalhadores, principalmente dos mais velhos, garantirá, em 
princípio, um desempenho de elevada qualidade e familiaridade com as novas tecnologias e, 
em seguida, contribuirá para a eliminação do fenómeno de substituição gradual do pessoal 
que vai envelhecendo por pessoal mais novo e mais próximo dos requisitos profissionais 
contemporâneos. A formação ao longo da vida deve constituir um factor essencial da 
garantia de trabalho e da igualdade de oportunidades.

Alteração 8
Artigo 4, parágrafo introdutório

No âmbito do objectivo “Convergência”, o 
FEDER centrará a sua assistência no apoio 
ao desenvolvimento económico sustentável e 
integrado, a nível regional e local, através da 
mobilização e reforço da capacidade 
endógena mediante programas destinados à 
modernização e diversificação das estruturas 
económicas regionais, principalmente nos 
seguintes domínios:

No âmbito do objectivo “Convergência”, o 
FEDER centrará a sua assistência no apoio 
ao desenvolvimento económico sustentável e 
integrado, a nível regional e local, através da 
mobilização e reforço da capacidade 
endógena mediante programas destinados à 
modernização e diversificação das estruturas 
económicas regionais e locais, 
principalmente nos seguintes domínios:

Alteração 9
Artigo 4, nº 1

1) Investigação e desenvolvimento 
tecnológico (IDT), inovação e espírito 
empresarial, incluindo o reforço das 
capacidades regionais de investigação e 
desenvolvimento tecnológico, a ajuda à IDT 
em pequenas e médias empresas (PME) e à 
transferência de tecnologias, a melhoria dos 
vínculos entre PME e universidades e 
centros de investigação e tecnologia, a 
formação de redes empresariais e de 
agrupamentos de empresas, o apoio à 

1) Investigação e desenvolvimento 
tecnológico (IDT), inovação e espírito 
empresarial, incluindo o reforço das 
capacidades regionais de investigação e 
desenvolvimento tecnológico, a ajuda à IDT 
em pequenas e médias empresas (PME) e à 
transferência de tecnologias, a melhoria dos 
vínculos entre PME e universidades e 
centros de investigação e tecnologia, a 
formação de redes empresariais e de 
agrupamentos de empresas, o apoio à 
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prestação de serviços empresariais e 
tecnológicos a grupos de PME, o fomento do 
espírito empresarial e o financiamento de 
inovações para PME através de novos 
instrumentos de financiamento;

prestação de serviços empresariais e 
tecnológicos a grupos de PME e a 
microempresas, o fomento do espírito 
empresarial e o financiamento de inovações 
para PME e microempresas através de 
novos instrumentos de financiamento;

Alteração 10
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis. Promoção da igualdade entre homens 
e mulheres no mercado de trabalho, 
nomeadamente através da criação de 
empresas e de infra-estruturas ou serviços 
que permitam conciliar a vida familiar com 
a vida profissional;

Alteração 11
Artigo 4, nº 2

2) Sociedade da informação, incluindo o 
desenvolvimento de conteúdos, serviços e 
aplicações locais, a melhoria do acesso a 
serviços públicos em linha, bem como o 
desenvolvimento dos mesmos, a prestação 
de ajuda e serviços às PME a fim de 
adoptarem e utilizarem com eficácia 
tecnologias da informação e comunicação 
(TIC);

2) Sociedade da informação, incluindo o 
desenvolvimento de conteúdos, serviços e 
aplicações locais, a melhoria do acesso, 
nomeadamente o acesso por parte das 
pessoas com deficiência e de outros grupos 
afectados pela exclusão social, a serviços 
públicos em linha, bem como o 
desenvolvimento dos mesmos, a prestação 
de ajuda e serviços às PME a fim de 
adoptarem e utilizarem com eficácia 
tecnologias da informação e comunicação 
(TIC);

Justificação

O artigo 4º do FEDER, que diz respeito apenas às regiões do objectivo 1, destaca 
acertadamente a importância da sociedade da informação.

A inclusão é um elemento essencial do objectivo comunitário de lograr uma sociedade da 
informação para todos, isto é, de promover o acesso dos grupos vulneráveis à sociedade da 
informação. O FEDER deve cumprir plenamente os objectivos e tarefas gerais da inclusão e 
da acessibilidade electrónicas e, por conseguinte, velar por que as actividades promovidas 
neste âmbito confiram plena importância e reconheçam inteiramente a necessidade de 
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fomentar e assegurar o acesso das pessoas com deficiência à sociedade da informação.

Alteração 12
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Iniciativas de desenvolvimento e de 
emprego local: auxílios às estruturas de 
serviços de proximidade que tenham por 
objectivo a criação de novos postos de 
trabalho, com exclusão das medidas 
financiadas pelo Fundo Social Europeu 
(FSE.;

Alteração 13
Artigo 4, nº 3

3) Ambiente, incluindo investimentos 
relacionados com a gestão de resíduos, o 
abastecimento de água, o tratamento das 
águas residuais urbanas e a qualidade do ar, 
a prevenção e o controlo integrado da 
poluição, a reabilitação de sítios e terrenos 
contaminados, a promoção da 
biodiversidade e da protecção da natureza, a 
ajuda às PME a fim de promover modelos de 
produção sustentáveis através da introdução 
de sistemas rentáveis de gestão ambiental e a 
adopção e utilização de tecnologias de 
prevenção da poluição;

3) Ambiente, incluindo investimentos 
relacionados com a gestão e a reciclagem de 
resíduos, o abastecimento de água, o 
tratamento das águas residuais urbanas e a 
qualidade do ar, a prevenção e o controlo 
integrado da poluição, a reabilitação de 
sítios e terrenos contaminados, a promoção 
da biodiversidade e da protecção da 
natureza, a ajuda às PME a fim de promover 
modelos de produção sustentáveis através da 
introdução de sistemas rentáveis de gestão 
ambiental e a adopção e utilização de 
tecnologias de prevenção da poluição;

Alteração 14
Artigo 4, nº 5)

5) Turismo, incluindo a promoção das 
riquezas naturais e culturais como potencial 
para o desenvolvimento do turismo 
sustentável, protecção e valorização do 
património cultural em apoio do 
desenvolvimento económico, ajuda ao 
melhoramento da prestação de serviços de 

5) Turismo, incluindo a promoção das 
riquezas naturais e culturais como potencial 
para o desenvolvimento do turismo 
sustentável, protecção e valorização do 
património social e cultural em apoio do 
crescimento económico e do 
desenvolvimento do emprego. Isto inclui 
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turismo através de novos serviços de elevado 
valor acrescentado;

igualmente a ajuda ao melhoramento da 
prestação de serviços de turismo, 
nomeadamente dando formação 
profissional ao emprego neste sector, 
através de novos serviços de elevado valor 
acrescentado;

Alteração 15
Artigo 4, nº 6)

6) Investimentos em transportes, incluindo 
redes transeuropeias e estratégias integradas 
para transportes urbanos limpos, que 
contribuam para melhorar o acesso a 
serviços de passageiros e de mercadorias, 
bem como a sua qualidade, para conseguir 
um maior equilíbrio da distribuição modal 
dos transportes, para promover sistemas 
intermodais e reduzir impactos ambientais;

6) Investimentos em transportes, incluindo 
redes transeuropeias e estratégias integradas 
para transportes urbanos limpos, que 
contribuam para melhorar o acesso a 
serviços de passageiros e de mercadorias, 
bem como a sua qualidade, em particular a 
igualdade de acesso aos transportes para as 
pessoas com deficiência, para conseguir um 
maior equilíbrio da distribuição modal dos 
transportes, para promover sistemas 
intermodais e reduzir impactos ambientais;

Justificação

O artigo 4º do FEDER, que diz respeito apenas às regiões do objectivo 1, destaca 
acertadamente a importância da sociedade da informação.

O FEDER é um instrumento essencial para reduzir e atenuar a exclusão social das pessoas 
com deficiência em todos os domínios da vida, em especial promovendo e criando um 
ambiente físico que lhes é acessível nos sectores do turismo, dos transportes e do ambiente 
construído.

É essencial que os Fundos Estruturais não conduzam à criação de outras barreiras ao acesso 
das pessoas com deficiência; por conseguinte, é necessária uma referência explícita a este 
aspecto para ligar as exigências em matéria de acessibilidade das pessoas com deficiência à 
afectação dos recursos.

Em particular, há que assegurar que grupos vulneráveis como as pessoas com deficiência 
tenham o mesmo acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente o acesso à informação sobre 
os cuidados de saúde que deverá ser fornecida em formatos acessíveis para as pessoas com 
deficiência.

Alteração 16
Artigo 4, nº 7)

7) Energia, incluindo as redes 7) Energia, incluindo as redes 
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transeuropeias, que contribuem para 
melhorar a segurança do abastecimento, 
completar a realização do mercado interno e 
integrar aspectos ambientais, bem como a 
melhoria da eficiência energética e o 
desenvolvimento de energias renováveis;

transeuropeias, que contribuem para 
melhorar a segurança e a qualidade do 
abastecimento, assim como para a 
preservação do emprego, completar a 
realização do mercado interno e integrar 
aspectos ambientais, bem como a melhoria 
da eficiência energética e o desenvolvimento 
de energias renováveis;

Alteração 17
Artigo 4, nº 8)

8) Investimentos em educação, que 
contribuam para aumentar a capacidade de 
atracção e a qualidade de vida nas regiões;

8) Investimentos em educação e na 
formação profissional, que contribuam para 
aumentar a capacidade de atracção e a 
qualidade de vida nas regiões, bem como na 
formação contínua dos trabalhadores em 
novas tecnologias;

Justificação

A formação contínua dos trabalhadores, principalmente dos mais velhos, garantirá em 
princípio um desempenho de elevada qualidade e familiaridade com as novas tecnologias e, 
em seguida, contribuirá para a eliminação do fenómeno de substituição gradual do pessoal 
que vai envelhecendo por pessoal mais novo e mais próximos das necessidades profissionais 
contemporâneas. A formação ao longo da vida deve constituir um factor essencial da 
garantia de trabalho e da igualdade de oportunidades.

Alteração 18
Artigo 4, nº 9)

9) Saúde, incluindo investimentos para 
reforçar e melhorar os serviços de saúde que 
contribuam para o desenvolvimento regional 
e a qualidade de vida nas regiões;

9) Saúde, incluindo investimentos para 
reforçar e melhorar os serviços de saúde e a 
igualdade de acesso aos cuidados de saúde 
para os grupos vulneráveis, que contribuam 
para o desenvolvimento local e regional e a 
qualidade de vida nas regiões;

Justificação

O artigo 4º do FEDER, que diz respeito apenas às regiões do objectivo 1, destaca 
acertadamente a importância da sociedade da informação.
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O FEDER é um instrumento essencial para reduzir e atenuar a exclusão social das pessoas 
com deficiência em todos os domínios da vida, em especial promovendo e criando um 
ambiente físico que lhes é acessível nos sectores do turismo, dos transportes e do ambiente 
construído.

É essencial que os Fundos Estruturais não conduzam à criação de outras barreiras ao acesso 
das pessoas com deficiência; por conseguinte, é necessária uma referência explícita a este 
aspecto para ligar as exigências em matéria de acessibilidade das pessoas com deficiência à 
afectação dos recursos.

Em particular, há que assegurar que grupos vulneráveis como as pessoas com deficiência 
tenham o mesmo acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente o acesso à informação sobre 
os cuidados de saúde que deverá ser fornecida em formatos acessíveis para as pessoas com 
deficiência.

Alteração 19
Artigo 4, nº 10

10) Ajuda directa ao investimento em PME, 
a fim de contribuir para a criação e 
manutenção de postos de trabalho.

10) Ajuda directa ao investimento em PME, 
a fim de contribuir para a sua modernização 
e para a criação e manutenção de postos de 
trabalho.

Justificação

A rentabilidade e, por conseguinte, a viabilidade das PME dependem em larga medida da sua 
modernidade e, logo, da sua acessibilidade aos consumidores. A modernização das PME 
trará rentabilidade e assegurará, consequentemente, a existência e a qualidade dos postos de 
trabalho.

Alteração 20
Artigo 5, nº 1

1) Inovação e economia baseada no 
conhecimento, através do apoio à concepção 
e execução de estratégias regionais de 
inovação conducentes a sistemas regionais 
de inovação eficientes, e especificamente:

1) Inovação e economia baseada no 
conhecimento, através do apoio à concepção 
e execução de estratégias regionais de 
inovação conducentes à criação de emprego 
e a sistemas regionais de inovação 
eficientes, que deverão igualmente ter em 
conta critérios de acessibilidade para as 
pessoas com deficiência. Mais 
especificamente:
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Justificação

O FEDER é um instrumento essencial para reduzir e atenuar a exclusão social das pessoas 
com deficiência em todos os domínios da vida, em especial promovendo e criando um 
ambiente que lhes é acessível.

A acessibilidade é um elemento crucial e central da estratégia de desenvolvimento regional 
sustentável e deve ser reconhecida como uma das prioridades.

No âmbito do desenvolvimento urbano, deve ser prestada uma especial atenção às pessoas 
socialmente excluídas, nomeadamente no planeamento urbano. A acessibilidade das  pessoas 
com deficiência ao ambiente urbano é essencial.

Alteração 21
Artigo 5, nº 1), alínea a)

a) Valorização das capacidades regionais de 
IDT e inovação directamente relacionadas 
com objectivos de desenvolvimento 
económico regional através do apoio a 
centros de competência industriais ou 
tecnológicos, da promoção da transferência 
de tecnologias, bem como do 
desenvolvimento da previsão tecnológica e 
da avaliação comparativa internacional para 
promover a inovação e do apoio à 
colaboração entre as empresas e a medidas 
conjuntas de IDT e inovação;

a) Valorização das capacidades regionais de 
IDT e inovação directamente relacionadas 
com objectivos de desenvolvimento 
económico regional e de combate ao 
desemprego e à pobreza, através do apoio a 
centros de competência industriais ou 
tecnológicos, da promoção da transferência 
de tecnologias, bem como do 
desenvolvimento da previsão tecnológica e 
da avaliação comparativa internacional para 
promover a inovação e do apoio à 
colaboração entre as empresas e a medidas 
conjuntas de IDT e inovação;

Justificação

O combate ao desemprego e à pobreza deve ser um objectivo primordial e há que ter em 
mente que o mesmo é indissociável do desenvolvimento e do progresso tecnológico.

Alteração 22
Artigo 5, nº 1, alínea b) bis (nova)

b bis) realização de infra-estruturas de 
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dimensões apropriadas ao desenvolvimento 
local e ao emprego;

Justificação

Esta formulação provém do regulamento actualmente em vigor, no âmbito do qual se aplica 
às iniciativas de desenvolvimento local e de emprego, em particular nas zonas urbanas.

Alteração 23
Artigo 5, nº 1, alínea b) ter (nova)

b ter) auxílios às estruturas de serviços de 
proximidade que tenham por objectivo a 
criação de novos postos de trabalho, com 
exclusão das medidas financiadas pelo 
Fundo Social Europeu (FSE);

Alteração 24
Artigo 5, nº 1, alínea c) bis (nova)

c bis) promoção da igualdade entre homens 
e mulheres no mercado de trabalho, 
nomeadamente através da criação de 
empresas e de infra-estruturas ou serviços 
que permitam conciliar a vida familiar com 
a vida profissional, bem como de medidas 
específicas para as mulheres empresárias 
com vista a facilitar a exploração 
económica de novas ideias e de medidas 
destinadas a impulsionar a criação de 
novas empresas por parte das universidades 
e das empresas existentes;

Alteração 25
Artigo 5, nº 1, alínea d) bis (nova)

d bis) aumento da participação activa dos 
grupos mais desfavorecidos das zonas 
urbanas e rurais no desenvolvimento das 
suas comunidades e da economia local;
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Alteração 26
Artigo 5, nº 2, alínea a)

a) Estímulo ao investimento para a 
reabilitação de sítios e terrenos 
contaminados, e promoção da criação de 
infra-estruturas relacionadas com a 
biodiversidade e o programa Natura 2000, 
contribuindo para o desenvolvimento 
económico sustentável e a diversificação de 
zonas rurais;

a) Estímulo ao investimento para a 
reabilitação de sítios e terrenos 
contaminados, e promoção da criação de 
infra-estruturas relacionadas com a 
biodiversidade e o programa Natura 2000, 
contribuindo para o desenvolvimento 
económico sustentável, a diversificação da 
produção e a manutenção dos postos de 
trabalho de zonas rurais;

Alteração 27
Artigo 5, nº 2, alínea c)

c) Promoção de transportes públicos urbanos 
limpos;

c) Promoção de transportes públicos urbanos 
limpos acessíveis a todos, inclusive às 
pessoas com deficiência;

Justificação

O FEDER é um instrumento essencial para reduzir e atenuar a exclusão social das pessoas 
com deficiência em todos os domínios da vida, em especial promovendo e criando um 
ambiente que lhes é acessível. A acessibilidade é um elemento crucial e central da estratégia 
de desenvolvimento regional sustentável e deve ser reconhecida como uma das prioridades. 
No âmbito do desenvolvimento urbano, deve ser prestada uma especial atenção às pessoas 
socialmente excluídas, nomeadamente no planeamento urbano. A acessibilidade das  pessoas 
com deficiência ao ambiente urbano é essencial.

Alteração 28
Artigo 5, nº 3, parágrafo introdutório

3) Acesso, fora dos principais centros 
urbanos, aos serviços de transportes e 
telecomunicações de interesse económico 
geral, e especificamente:

3) Acesso, em particular das pessoas com 
deficiência e de outras pessoas afectadas 
pela exclusão social, fora dos principais 
centros urbanos, aos serviços de transportes 
e telecomunicações de interesse económico 
geral, e especificamente:
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Justificação

O FEDER é um instrumento essencial para reduzir e atenuar a exclusão social das pessoas 
com deficiência em todos os domínios da vida, em especial promovendo e criando um 
ambiente que lhes é acessível. A acessibilidade é um elemento crucial e central da estratégia 
de desenvolvimento regional sustentável e deve ser reconhecida como uma das prioridades. 
No âmbito do desenvolvimento urbano, deve ser prestada uma especial atenção às pessoas 
socialmente excluídas, nomeadamente no planeamento urbano. A acessibilidade das  pessoas 
com deficiência ao ambiente urbano é essencial.

Alteração 29
Artigo 6, nº 1, parte introdutória

1) Criação de actividades económicas e 
sociais transfronteiriças através de 
estratégias conjuntas para o
desenvolvimento territorial sustentável, em 
especial através do seguinte:

1) Criação de actividades económicas e 
sociais transfronteiriças através de 
estratégias conjuntas para um 
desenvolvimento territorial e do emprego 
sustentável, em especial através do seguinte:

Alteração 30
Artigo 6, nº 2, alínea d) bis (nova)

d bis) a criação de infra-estruturas comuns 
para os sistemas de educação e de 
formação contínuos transfronteiras, em 
particular para a formação bilingue e 
multilingue.

Alteração 31
Artigo 8, nº 1, parágrafo 1

1. No que diz respeito à acção relativa à 
reabilitação urbana referida no nº 4, alínea 
a), do artigo 25º e no nº 4, alínea b), do 
artigo 36º do Regulamento (CE) nº (…), o 
FEDER apoiará a criação de estratégias 
participativas e integradas para fazer face à 
elevada concentração de problemas 
económicos, ambientais e sociais nas 

1. No que diz respeito à acção relativa à 
reabilitação urbana referida no nº 4, alínea 
a), do artigo 25º e no nº 4, alínea b), do 
artigo 36º do Regulamento (CE) nº (…), o 
FEDER apoiará a criação de estratégias 
participativas e integradas para fazer face à 
elevada concentração de problemas 
económicos, ambientais e sociais nas 
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aglomerações urbanas. aglomerações urbanas, apoiará a remoção 
dos obstáculos ao acesso das pessoas com 
deficiência no ambiente urbano e exigirá 
que os projectos de desenvolvimento 
urbano financiados pelo FEDER cumpram 
os critérios de acessibilidade.

Or. en

Justificação

A reabilitação urbana só será coroada de êxito se contemplar os grupos socialmente 
desfavorecidos na política e na planificação urbanas. Em particular, o desenvolvimento 
urbano deve reconhecer explicitamente a necessidade de promover um ambiente urbano que 
seja acessível às pessoas com deficiência.

Alteração 32
Artigo 8, nº 1, parágrafo 2

As referidas estratégias podem combinar a 
reabilitação do ambiente físico, a 
requalificação de terrenos devolutos e a 
preservação e valorização do património 
histórico e cultural com medidas para 
promover o espírito empresarial, o emprego 
local e o desenvolvimento comunitário, bem 
como a prestação de serviços à população 
tendo em conta a evolução das estruturas 
demográficas.

As referidas estratégias podem combinar a 
reabilitação do ambiente físico, a 
requalificação de terrenos devolutos e a 
preservação e valorização do património 
histórico, social e cultural com medidas para 
promover o espírito empresarial, o emprego 
local e o desenvolvimento comunitário, 
prestando especial atenção à qualidade de 
vida das pessoas com deficiência, bem 
como a prestação de serviços à população 
tendo em conta a evolução das estruturas 
demográficas e da taxa de desemprego.

Or. es

Alteração 33
Artigo 9, nº 5 bis (novo)

5 bis) combate à pobreza e ao desemprego. 

Or. el

Justificação

Ver justificação das alterações 4 e 21.
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Alteração 34
Artigo 9, nº 5 ter (novo)

5 ter) formação dos trabalhadores para que 
os mesmos possam encontrar um emprego 
ou valorizar a sua situação profissional.

Or. el

Justificação

Ver justificação das alterações 7 e 17.

Alteração 35
Artigo 10, parágrafo 1 

Os programas regionais co-financiados pelo 
FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais referidos no nº 1, 
alínea b), do artigo 52º do Regulamento 
(CE) nº (…) devem dar uma atenção 
especial à resolução das dificuldades 
específicas das referidas zonas.

Os programas regionais co-financiados pelo 
FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais ou com problemas 
sociais graves referidos no nº 1, alínea b), do 
artigo 52º do Regulamento (CE) nº (…) 
devem dar uma atenção especial à resolução 
das dificuldades específicas das referidas 
zonas.

Or. el

Justificação

É muito importante que tomemos em consideração as condições específicas de certas regiões 
nas quais não só desemprego mas também outros factores geofísicos agravam a situação de 
pobreza, pelo que as possibilidades de desenvolvimento, de emprego e de bem-estar são 
claramente limitadas em relação aos centros desenvolvidos.

Alteração 36
Artigo 10, parágrafo 2

Sem prejuízo do disposto nos artigos 3º e 4º, 
o FEDER contribuirá, em especial, para o 
financiamento de investimentos tendentes a 
melhorar a acessibilidade, a promover e a 
desenvolver actividades económicas
relacionadas com o património cultural, a 
promover a utilização sustentável dos 
recursos naturais e a estimular o sector do 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 3º e 4º, 
o FEDER contribuirá, em especial, para o 
financiamento de investimentos tendentes a 
melhorar a acessibilidade, a promover e a 
desenvolver actividades económicas e 
sociais relacionadas com o património 
cultural, a promover a utilização sustentável 
dos recursos naturais e a estimular o sector 
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turismo. do turismo.

Alteração 37
Artigo 11, Título

Regiões ultraperiféricas Regiões ultraperiféricas e as Cidades 
Autónomas de Ceuta e Melilla

Alteração 38
Artigo 11

Em conformidade com a dotação adicional 
referida no nº 1, alínea d), do artigo 16º do 
Regulamento (CE) nº (…) e em derrogação 
do disposto no nº 2 do artigo 3º do presente 
regulamento, o FEDER contribuirá para o 
financiamento das ajudas ao funcionamento 
nas regiões periféricas a fim de compensar 
os custos adicionais nos domínios previstos 
no artigo 4º e nos domínios suplementares 
seguintes, à excepção dos produtos do 
Anexo I do Tratado:

Em conformidade com a dotação adicional 
referida no nº 1, alínea d), do artigo 16º do 
Regulamento (CE) nº (…) e em derrogação 
do disposto no nº 2 do artigo 3º do presente 
regulamento, o FEDER contribuirá para o 
financiamento das ajudas ao funcionamento 
nas regiões periféricas e nas Cidades 
Autónomas de Ceuta e Melilla com uma 
grande densidade demográfica, a fim de 
compensar os custos adicionais nos 
domínios previstos no artigo 4º e nos 
domínios suplementares seguintes, à 
excepção dos produtos do Anexo I do 
Tratado:

Alteração 39
Artigo 11, alínea b)

b) Apoio relacionado com as limitações da 
capacidade de armazenamento, a excessiva 
dimensão e a manutenção dos utensílios de 
produção e a carência de capital humano no 
mercado de trabalho local.

b) Apoio relacionado com as limitações da 
capacidade de armazenamento, a excessiva 
dimensão e a manutenção dos utensílios de 
produção e a carência de capital humano no 
mercado de trabalho local e à formação 
profissional.

Alteração 40
Artigo 12, nº 6, alínea b)
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b) Descrição dos sistemas de 
acompanhamento e de avaliação, bem como 
a composição do comité de 
acompanhamento;

b) Descrição dos sistemas de 
acompanhamento e de avaliação, bem como 
a composição do comité de 
acompanhamento e a documentação sobre 
os pareceres dos parceiros;
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