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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O presente projecto de regulamento define as missões do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), o tipo de despesas elegíveis para a obtenção de ajuda e o âmbito das 
ajudas que presta relativamente aos objectivos "convergência", "competitividade regional e 
emprego" e "cooperação territorial europeia". Estes três objectivos estão definidos no projecto 
de regulamento que estabelece disposições gerais sobre os Fundos Estruturais e o Fundo de 
Coesão e disposições relativas à gestão e controlo dos Fundos. 

O FEDER contribui de modo importante para o investimento comunitário nas infra-estruturas 
de transporte, incluindo a rede transeuropeia de transportes (RTE-T), e para o apoio ao 
turismo. Foi nesta perspectiva que o relator de parecer elaborou esta exposição de motivos, 
que refere quais as alterações que podem ser efectuadas no projecto de regulamento.

Segundo as estimativas, as despesas do FEDER no domínio dos transportes no último período 
de programação (2000 a 2006) rondarão os 29 mil milhões de euros, o que excede por uma 
margem confortável os montantes disponibilizados a partir da rubrica orçamental específica 
RTE-T. O projecto de regulamento não prevê qual o montante que deve ser afectado a partir 
do FEDER para projectos no domínio dos transportes ou mesmo para o FEDER em geral. 
Esse montante será determinado no contexto das Perspectivas Financeiras e do processo 
orçamental.

Conteúdo do projecto de regulamento

O relator de parecer congratula-se com o facto de tanto os investimentos no turismo como os 
investimentos nos transportes estarem incluídos nos domínios financiados pelo FEDER com 
vista a atingir o objectivo "convergência" (artigo 4º). Além disso, congratula-se com o facto 
de a promoção dos transportes urbanos "limpos", do acesso aos transportes fora dos grandes 
centros urbanos e o reforço das redes secundárias através da melhoria das ligações às 
infra-estruturas RTE-T e outras infra-estruturas de transportes serem uma prioridade no 
contexto da "competitividade regional e do emprego" (artigo 4º). Na mesma ordem de ideias, 
com vista a atingir a "cooperação territorial europeia", o FEDER concentrar-se-á, entre outras 
coisas, no espírito empresarial no turismo; na redução do isolamento através do acesso 
melhorado aos transportes; no investimento nas secções transfronteiriças da RTE-T, com 
acesso local e regional melhorado a estas; e na promoção da segurança marítima (artigo 6º). 
Finalmente, em casos devidamente justificados, poderá conceder-se um financiamento de até 
10% do orçamento a operações de natureza transfronteiriça em que o país parceiro não 
pertença à UE.

Propostas de alteração

Embora o sentido geral do projecto de regulamento deva ser aplaudido e seja claramente 
necessário um regulamento específico relativo aos Fundos para complementar o regulamento 
geral sobre os Fundos, o relator considera que existem domínios que poderiam tornar-se mais 
claros e precisos através de alterações.

Apesar de as ajudas do FEDER poderem ser disponibilizadas, em certas circunstâncias, a 
portos e a favor da cooperação entre regiões marítimas, não há qualquer referência específica 
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a serviços de ferries. As dotações do FEDER podem promover a segurança marítima, mas não 
se refere a segurança em outros modos de transporte. Podem ser disponibilizados fundos a 
favor do turismo nas zonas rurais e nas zonas dependentes da pesca, mas não se refere o 
turismo no contexto da sua dimensão urbana (artigo 8º). Pode disponibilizar-se ajuda aos 
serviços de transporte de mercadorias e capital de arranque aos serviços de transporte nas 
regiões ultraperiféricas (artigo 11º), mas não nas zonas com desvantagens naturais, nos termos 
do actual projecto de regulamento.

As propostas de alteração do relator incidem sobre estas questões.
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ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) O FEDER deve abordar o 
problema de acessibilidade das pessoas com 
deficiência aquando da elaboração e 
implementação dos projectos de 
desenvolvimento regional, nomeadamente 
no que se refere ao alargamento e melhoria 
das infra-estruturas e dos transportes, bem 
como ao desenvolvimento das tecnologias 
da informação e comunicação, 
subordinando as ajudas à eliminação dos 
obstáculos existentes e não criando novos 
obstáculos à acessibilidade.

Alteração 2
Considerando 11

(11) O FEDER deve assegurar a sinergia 
com a assistência do Fundo Social Europeu 
e do Fundo de Coesão, bem como a 
complementaridade e coerência com outras 
políticas comunitárias.

(11) O FEDER deve assegurar a sinergia 
com o Fundo Social Europeu e o Fundo de 
Coesão, bem como a complementaridade e 
coerência com outras políticas comunitárias, 
dedicando uma atenção particular à nova 
política de vizinhança, ao alargamento e à 
política energética. É, por conseguinte, 
necessário sincronizar os instrumentos 
financeiros geridos pela DG "Política 
Regional" e pela DG "Alargamento" da 
Comissão e garantir a complementaridade 
e a sinergia entre os instrumentos 
financeiros destinados, por um lado, aos 
Estados-Membros e, por outro, aos países 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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terceiros.

Justificação

O FEDER é gerido pela DG "Política Regional", enquanto o TACIS e o CARDS incumbem à 
DG "Alargamento". Devido a diferenças nos regulamentos e disposições destes instrumentos, 
frequentemente os projectos transfronteiriços e transnacionais do interior ou do exterior da 
Comunidade não podem ser interconectados.

Alteração 3
Artigo 2, parágrafo 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, a igualdade entre 
homens e mulheres, a não discriminação e 
a inclusão social;
- à necessidade de eliminar os obstáculos 
com que se deparam os deficientes e outras 
pessoas com mobilidade reduzida no acesso 
a bens e serviços, assegurando que a 
acessibilidade para estes grupos seja uma 
condição para beneficiar dos Fundos.

Alteração 4
Artigo 4, ponto 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 
turismo através de novos serviços de elevado 
valor acrescentado;

5) Turismo, incluindo a promoção das 
riquezas naturais e culturais como potencial 
para o desenvolvimento do turismo 
sustentável, acessível às pessoas deficientes, 
a pessoas que padecem de doenças 
prolongadas ou crónicas e aos reformados, 
protecção e valorização do património 
cultural em apoio do desenvolvimento 
económico, ajuda ao melhoramento da 
prestação de serviços de turismo através de 



AD\562742PT.doc 7/14 PE 353.677v02-00

PT

novos serviços de elevado valor 
acrescentado;

Alteração 5
Artigo 4, ponto 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, grandes projectos 
técnicos e logísticos europeus (como, por 
exemplo, o Programa Galileu) e estratégias 
integradas para transportes urbanos limpos, 
nomeadamente transportes públicos, que 
contribuam para melhorar a acessibilidade, 
nomeadamente no que se refere às pessoas 
deficientes, às pessoas que padecem de 
problemas de saúde prolongados ou 
crónicos e aos reformados com baixos 
rendimentos, e a qualidade dos serviços de 
passageiros e de mercadorias, para 
conseguir um maior equilíbrio da 
distribuição modal dos transportes, para 
promover sistemas intermodais e reduzir 
impactos ambientais, bem como a 
sinistralidade nas estradas;

Alteração 6
Artigo 4, ponto 8

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

8) Investimentos em educação, que 
contribuam para aumentar a capacidade de 
atracção e a qualidade de vida nas regiões, 
mediante a aplicação de novas tecnologias 
(por exemplo: quadro electrónico de 
anúncios (BBS)) que facilitem o acesso à 
distância;

Alteração 7
Artigo 4, ponto 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, 
que contribuam para o desenvolvimento 
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regional e a qualidade de vida nas regiões;

Alteração 8
Artigo 5, ponto 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) Criação e 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;

Alteração 9
Artigo 5, ponto 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 
sustentável e a diversificação de zonas 
rurais, especialmente em matéria de 
turismo, através de medidas orientadas, 
nomeadamente, para:
- o turismo, incluindo os recursos naturais 
e culturais como potencial para o 
desenvolvimento do turismo sustentável;
- o apoio à melhoria das ofertas no sector 
do turismo através de novos serviços de 
elevado valor acrescentado;
- a protecção e melhoria do património 
cultural como forma de apoio ao 
desenvolvimento económico.
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Justificação

Os investimentos na biodiversidade e no programa Natura 2000 não trazem só vantagens 
económicas directas. O turismo e a promoção dos recursos naturais e culturais contribuem 
fortemente para a competitividade regional e o emprego. Este pressuposto foi aceite no 
âmbito dos actuais fundos estruturais e tem sido aplicado com êxito para atingir os objectivos 
estabelecidos.

Alteração 10
Artigo 5, ponto 2, alínea c)

c) Promoção de transportes públicos 
urbanos limpos;

c) Promoção de transportes públicos 
ecológicos;

Alteração 11
Artigo 5, ponto 3, alínea a)

a) Reforço das redes secundárias através da 
melhoria das ligações à rede transeuropeia 
de transportes, aos nós ferroviários 
regionais, aeroportos e portos, ou a 
plataformas multimodais, mediante a criação 
de ligações radiais às principais linhas 
ferroviárias e a promoção de vias navegáveis 
interiores regionais e locais;

a) Reforço das redes secundárias através da 
melhoria das ligações à rede transeuropeia 
de transportes, aos nós ferroviários 
regionais, aeroportos e portos, ou a 
plataformas multimodais, mediante a criação 
de ligações radiais às principais linhas 
ferroviárias e a promoção de vias navegáveis 
interiores regionais e locais, bem como o 
apoio dos serviços de ferry-boat necessários 
para fornecer às ilhas serviços básicos;

Justificação

A utilização de fundos comunitários para apoiar os serviços de ferry-boat não deve afectar a 
concorrência na economia de mercado, devendo por isso limitar-se aos serviços básicos.

Alteração 12
Artigo 6, ponto 1, alínea b)

b) Fomento da protecção e gestão conjunta 
do ambiente;

b) Fomento da protecção e gestão conjunta 
do ambiente, bem como prevenção dos 
riscos naturais;

Justificação

A prevenção dos riscos naturais tem obviamente uma dimensão transfronteiriça, pelo que 
deve ser abrangida pelas acções do FEDER.
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Alteração 13
Artigo 6, ponto 1, alínea d)

d) Fomento da colaboração, do 
desenvolvimento da capacidade e da 
utilização conjunta das infra-estruturas, em 
especial em sectores tais como a saúde, a 
cultura e a educação.

d) Fomento da colaboração, do 
desenvolvimento da capacidade e da 
utilização conjunta e acesso às
infra-estruturas, em especial em sectores tais 
como a saúde, a cultura e a educação.

Alteração 14
Artigo 6, ponto 1, conclusão

Para além disso, o FEDER pode contribuir 
para a promoção da integração dos mercados 
de trabalho transfronteiriços, de iniciativas 
locais de emprego, da igualdade de 
oportunidades, da formação e da inclusão 
social, e para a partilha de recursos humanos 
e de meios destinados à IDT.

Para além disso, o FEDER pode contribuir 
para a promoção da integração dos mercados 
de trabalho transfronteiriços, de iniciativas 
locais de emprego, da igualdade de 
oportunidades, da formação e da inclusão 
social, da não discriminação e para a 
partilha de recursos humanos e de meios 
destinados à IDT.

Alteração 15
Artigo 6, ponto 2, alínea b)

b) Melhoria da acessibilidade, incluindo 
investimentos relacionados com as secções 
transfronteiriças das redes transeuropeias, 
melhoria do acesso local e regional às redes 
e plataformas nacionais e transnacionais, 
reforço da inter-operacionalidade dos 
sistemas nacionais e regionais e promoção 
das comunicações de ponta e das tecnologias 
da informação;

b) Melhoria da acessibilidade, incluindo 
investimentos relacionados com as secções 
transfronteiriças das redes transeuropeias, 
melhoria do acesso local e regional, 
nomeadamente das zonas urbanas, às redes 
e plataformas nacionais e transnacionais, 
reforço da inter-operacionalidade dos 
sistemas nacionais e regionais e promoção 
das comunicações de ponta em matéria de 
logística e das tecnologias da informação;

Alteração 16
Artigo 6, ponto 2, alínea c)

c) Prevenção dos riscos, incluindo a 
promoção da segurança marítima e a 
protecção contra as inundações, a poluição 
das águas marítimas e interiores, a 
prevenção da erosão, dos terramotos e das 

c) Prevenção dos riscos, incluindo a 
promoção da segurança dos transportes e a 
protecção contra as inundações, a poluição 
das águas marítimas e interiores, a 
prevenção da erosão e da desertificação, dos 
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avalanches, bem como a protecção contra os 
mesmos fenómenos. Os programas podem 
compreender o fornecimento de 
equipamento e o desenvolvimento de 
infra-estruturas, a concepção e a execução de 
planos de assistência transnacionais, os 
sistemas comuns de cartografia dos riscos e 
a elaboração de instrumentos comuns para o 
estudo, a prevenção, o acompanhamento e o 
controlo dos riscos naturais e tecnológicos;

terramotos e das avalanches, bem como a 
protecção contra os mesmos fenómenos. Os 
programas podem compreender o 
fornecimento de equipamento e o 
desenvolvimento de infra-estruturas, a 
concepção e a execução de planos de 
assistência transnacionais, os sistemas 
comuns de cartografia dos riscos e a 
elaboração de instrumentos comuns para o 
estudo, a prevenção, o acompanhamento e o 
controlo dos riscos naturais e tecnológicos;

Alteração 17
Artigo 6, ponto 2, alínea d)

d) Criação de redes científicas e tecnológicas 
relativas a questões relacionadas com o 
desenvolvimento equilibrado das zonas 
transnacionais, incluindo o estabelecimento 
de redes entre universidades e de ligações 
para o acesso ao conhecimento científico e a 
transferência tecnológica entre as instalações 
de IDT e os centros internacionais de 
excelência em matéria de IDT, a criação de 
consórcios transnacionais para a partilha de 
recursos de IDT, a geminação de organismos 
de transferência de tecnologias e a 
elaboração de instrumentos de engenharia 
financeira conjuntos centrados no apoio à 
IDT em PME.

d) Criação de redes científicas e tecnológicas 
relativas a questões relacionadas com o 
desenvolvimento equilibrado das zonas 
transnacionais e a redução do fosso 
tecnológico, incluindo o estabelecimento de 
redes entre universidades e de ligações para 
o acesso ao conhecimento científico e a 
transferência tecnológica entre as instalações 
de IDT e os centros internacionais de 
excelência em matéria de IDT, a criação de 
consórcios transnacionais para a partilha de 
recursos de IDT, a geminação de organismos 
de transferência de tecnologias e a 
elaboração de instrumentos de engenharia 
financeira conjuntos centrados no apoio à 
IDT em PME.

Alteração 18
Artigo 6, ponto 2, alínea d) bis (nova)

d bis) protecção e melhoria do património 
cultural natural e físico no contexto do 
desenvolvimento económico sustentável.

Justificação

Este domínio de actividade não se limita ao nível local ou regional. Existem exemplos 
inequívocos de que a cooperação transfronteiriça para resolver problemas e partilhar 
melhores práticas constitui um grande valor acrescentado europeu.
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Alteração 19
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 e cultural com medidas para 
promover o espírito empresarial, o turismo, 
o emprego local, a mobilidade sustentável e 
o desenvolvimento comunitário, bem como a 
prestação de serviços à população tendo em 
conta a evolução das estruturas 
demográficas.

Alteração 20
Artigo 9, nº 2, ponto 1)

1) Infra-estruturas para melhorar a 
acessibilidade;

1) Infra-estruturas para melhorar a 
acessibilidade, em particular para os 
turistas;

Alteração 21
Artigo 9, nº 2, ponto 3)

3) Desenvolvimento de novas actividades 
económicas para além dos sectores da 
agricultura e da pesca;

3) Desenvolvimento de novas actividades 
económicas para além dos sectores da 
agricultura e da pesca, em particular através 
da valorização dos recursos que 
apresentam um interesse turístico;

Alteração 22
Artigo 10, nº 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 
turismo.

Sem prejuízo do disposto nos artigos 3º e 4º, 
o FEDER contribuirá, em especial, para o 
financiamento de investimentos tendentes a 
melhorar a acessibilidade dos cidadãos, 
apoiando os serviços de utilidade pública e 
o transporte de mercadorias básicas para 
regiões ultraperiféricas, incluindo o auxílio 
ao arranque de serviços de transporte, a 
promover e a desenvolver actividades 
económicas relacionadas com o património 
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cultural, a promover a utilização sustentável 
dos recursos naturais e a estimular o sector 
do turismo.

Justificação

A utilização de fundos comunitários para apoiar o transporte de mercadorias não deve 
afectar a concorrência na economia de mercado, devendo por isso limitar-se aos serviços 
básicos.

Deve ser promovida a acessibilidade não só das empresas, mas também das pessoas que 
residem em regiões desfavorecidas.
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