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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O alargamento da UE a 25 Estados-Membros introduziu na União, ainda mais que os 
anteriores alargamentos, zonas significativamente desfavorecidas. As disparidades existem 
não apenas em relação à UE-15, mas também em termos de desenvolvimento desigual nos 
próprios novos Estados-Membros e entre eles. Isto é especialmente notório no abismo que 
separa as zonas rurais e urbanas, que também afecta muito mais os novos membros, nos quais 
o sector agrícola desempenha um importante papel na economia global. Estas zonas rurais
continuarão a sofrer mudanças estruturais de vasto alcance; por conseguinte, é difícil imaginar 
o Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER) como único 
instrumento de financiamento do desenvolvimento nas zonas rurais, sendo necessário que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) revisto foque mais a sua atenção nas 
zonas rurais.

Com efeito, é extremamente importante assegurar que tais disparidades não sejam reforçadas 
pelas modificações ao FEDER, mas sim combatidas, e que os cidadãos de todas as regiões da 
UE tenham a possibilidade de desenvolver, modernizar e reforçar os seus ambientes, 
comunidades, economias e sociedades, em conformidade com as orientações estabelecidas 
nas agendas de Lisboa e Gotemburgo.

Os actuais esforços de muitos Estados-Membros no sentido de combater o desemprego de 
longo prazo ignoram muitas vezes os factores estruturais, demográficos, sociais e económicos 
específicos que afectam as zonas rurais e, portanto, o relator considera que disposições que 
visem diversificar a economia nas zonas rurais encerram um grande potencial. Contudo, é 
importante que o desenvolvimento do turismo como emprego alternativo não dê apenas 
origem à criação de postos de trabalho sazonais mal remunerados no sector do turismo, em 
substituição dos postos de trabalho sazonais mal remunerados no sector agrícola.

O relator propõe alterações específicas com vista a integrar as zonas rurais e isoladas na vida 
económica mais vasta da União, visando, ao mesmo tempo, proteger aspectos únicos da vida 
rural que podem perder-se se tais zonas forem obrigadas a desempenhar um papel mais 
dependente e subordinado à economia central. A implantação de infra-estruturas de 
transportes e, especialmente, de tecnologias da informação e da comunicação (TIC) permite 
aumentar o potencial e a diversidade da vida económica nestas zonas. Ao fazer referência 
específica às regiões e povoações periféricas com baixa densidade populacional e um 
potencial reduzido de acesso a estas infra-estruturas, o objectivo é contrabalançar as 
desvantagens, nomeadamente a distância física dos centros económicos e serviços sociais.

Uma actividade económica reforçada e mais diversificada deve ajudar as regiões e as 
comunidades a fazer face a pressões como a emigração e o desemprego de longo prazo, 
enquanto conceitos como o teletrabalho encerram claramente o potencial de transformar 
"desvantagens", como o isolamento e a contracção dos preços do parque habitacional, em 
vantagens comparativas. Além do alargamento das infra-estruturas físicas, é importante 
assegurar que as pessoas isoladas obtenham as competências necessárias para lhes permitir 
que desempenhem um papel na nova economia e para fazer directamente face aos problemas 
de exclusão social tão frequentes. As Comissárias Hübner e Fischer Boel acentuaram 
recentemente a "atenção à educação e formação, investigação e desenvolvimento e promoção 
da inovação e sustentabilidade", inerente ao cumprimento dos objectivos da Agenda de 
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Lisboa, e o papel crucial do desenvolvimento regional, urbano e rural. 

De facto, parece contraproducente isolar o desenvolvimento rural da política regional e parece 
indispensável dedicar maior atenção às necessidades rurais nestas reformas do FEDER. Existe 
uma necessidade considerável de implementar estratégias de desenvolvimento complexas que, 
por um lado, tenham em conta os obstáculos a um desenvolvimento económico adequado e, 
por outro lado, melhorem as sinergias com o desenvolvimento rural. Nesta perspectiva, o 
relator tem algumas reservas quanto à abordagem de um fundo único proposta pela Comissão.

Foram envidados esforços apreciáveis com vista a simplificar a administração e gestão dos 
fundos para implementar os objectivos supracitados. Mais concretamente, os instrumentos 
financeiros foram reduzidos a três. No entanto, o seu âmbito efectivo continua a ser pouco 
claro, especialmente se as várias políticas de coesão e os seus programas não forem mais bem 
coordenados entre si e com as outras políticas da UE.

A nova arquitectura reforça o papel do FEDER, não só como vector de financiamento 
reforçado, mas, acima de tudo, como padrão de referência para a aproximação das diferentes 
políticas e programas comunitários para a implementação dos objectivos referidos de 
convergência, competitividade, emprego e cooperação territorial. 

RECOMENDAÇÕES

Além de todos os aspectos positivos, gostaríamos de fazer à Comissão as seguintes 
recomendações:

• Assegurar uma abordagem integrada que permita a complementaridade entre os diferentes 
planos estruturais, assegurando uma coordenação eficaz entre a programação e 
implementação do FEDER, FSE e FEADER.

• Manter as sinergias entre o objectivo da competitividade nas zonas rurais e o FEADER, 
incluindo as acções do FEDER e do FSE nos planos estratégicos rurais e elaborando 
orientações estratégicas adequadas para uma coordenação eficaz.

• Manter a integridade do orçamento do FEDER (ao nível proposto pela Comissão), uma 
vez que o FEADER é um complemento necessário do desenvolvimento territorial europeu 
nas zonas rurais.

• Desenvolver os "critérios de demarcação claros" referidos no artigo 9º.

• Ter em conta uma maior flexibilidade entre o âmbito das prioridades dos artigos 4º e 5º.

• Incluir o termo Interreg na designação do novo objectivo 3, visto ter uma longa história e 
um significado plenamente justificado.

• Ter em conta a inclusão de disposições específicas relativas ao objectivo "cooperação 
territorial" no regulamento geral, e não no regulamento do FEDER.

• Clarificar a relação entre a vertente específica da cooperação transfronteiriça e 
transnacional, o Instrumento Europeu de Vizinhança e de Parceria e o Instrumento de 
Pré-Adesão.

• Elaborar orientações comunitárias adequadas relativas ao Agrupamento Europeu de 
Cooperação Transfronteiriça (AECT), uma vez que o seu valor acrescentado, 
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financiamento e funcionamento concreto ainda não são claros.

• Ter em conta uma maior participação das autoridades descentralizadas e de outros 
parceiros sociais com vista a assegurar o cumprimento dos princípios da parceria e da 
subsidiariedade.

• Assegurar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, fazer face às 
necessidades específicas dos deficientes, bem como assegurar a igualdade de 
oportunidades das minorias, não apenas como objectivos horizontais do FSE, mas também 
no quadro do FEDER.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto proposto pela Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1

(1) O artigo 160º do Tratado prevê que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) se destina a contribuir 
para a correcção dos principais 
desequilíbrios regionais na Comunidade. O 
FEDER contribui, pois, para reduzir a 
diferença entre os níveis de desenvolvimento 
das várias regiões e os atrasos de 
desenvolvimento das regiões e ilhas menos 
desenvolvidas, designadamente as zonas 
rurais.

(1) O artigo 160º do Tratado prevê que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) se destina a contribuir 
para a correcção dos principais 
desequilíbrios regionais na Comunidade. O 
FEDER contribui, pois, para reduzir a 
diferença entre os níveis de desenvolvimento 
das várias regiões e os atrasos de 
desenvolvimento das regiões menos 
desenvolvidas, designadamente as zonas 
rurais, as ilhas, as regiões montanhosas, as 
zonas escassamente povoadas e as regiões 
transfronteiriças.

Justificação

Esta alteração responde à necessidade de uma enumeração exaustiva através da referência 
explícita de todas as regiões afectadas por desvantagens.

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Alteração 2
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) O FEDER deve desempenhar um 
papel especial a favor do desenvolvimento 
económico local, no contexto do aumento 
da qualidade de vida e do desenvolvimento 
do território, nomeadamente através da 
promoção dos pactos territoriais de 
emprego, programas de desenvolvimento 
urbano integrado, iniciativas de 
desenvolvimento rural e de emprego.

Justificação

A fim de acelerar a convergência das regiões menos desenvolvidas, em muitas das quais se 
verifica um aumento do desemprego, é necessário promover iniciativas de emprego.

Alteração 3
Considerando 7

(7) Deve ser dada uma atenção especial à 
garantia da complementaridade e coerência 
entre o apoio concedido pelo FEDER e o 
concedido pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural em conformidade 
com o Regulamento (CE) nº (…)  e pelo 
Fundo Europeu para as Pescas em 
conformidade com o Regulamento (CE) nº 
(…) . Os programas co-financiados pelo 
FEDER devem, pois, favorecer a 
diversificação das economias rurais e das 
zonas dependentes da pesca, à margem das 
actividades tradicionais.

(7) Deve ser dada uma atenção especial à 
garantia da complementaridade e coerência 
entre o apoio concedido pelo FEDER e o 
concedido pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural em conformidade 
com o Regulamento (CE) nº (…)  e pelo 
Fundo Europeu para as Pescas em 
conformidade com o Regulamento (CE) nº 
(…) . Os programas co-financiados pelo 
FEDER devem, pois, favorecer a 
diversificação das economias rurais e das 
zonas dependentes da pesca, à margem das 
actividades tradicionais, assim como o 
desenvolvimento cultural destas zonas.

Alteração 4
Considerando 10

(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 

(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 
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especiais sentidas por determinadas ilhas, 
zonas montanhosas e zonas escassamente 
povoadas cujo desenvolvimento é entravado 
pela situação geográfica.

especiais sentidas por ilhas, zonas 
montanhosas, zonas rurais, zonas 
escassamente povoadas e zonas 
transfronteiriças cujo desenvolvimento é 
entravado pela situação geográfica, com o 
objectivo de apoiar o desenvolvimento 
sustentável e autónomo nestas regiões.

Justificação

O objectivo desta alteração é aproximar a redacção do considerando 10 das modificações 
propostas no considerando 1 com vista a assegurar uma maior consistência.

Alteração 5
Considerando 13

(13) É necessário apoiar uma cooperação 
transfronteiriça e transnacional eficaz com 
os países limítrofes da Comunidade nas 
zonas onde tal seja necessário para garantir 
que as regiões dos Estados-Membros 
situadas nas fronteiras com esses países 
possam ser assistidas de forma eficaz no seu 
desenvolvimento. É, portanto, conveniente 
autorizar, com carácter excepcional e sempre 
que seja em benefício das regiões da 
Comunidade, o financiamento da assistência 
do FEDER a projectos situados no território 
de países terceiros.

(13) É necessário apoiar uma cooperação 
transfronteiriça e transnacional eficaz com 
os países limítrofes da Comunidade nas 
zonas onde tal seja necessário para garantir 
que as regiões dos Estados-Membros 
situadas nas fronteiras com esses países 
possam ser assistidas de forma eficaz no seu 
desenvolvimento. É, portanto, conveniente 
autorizar, com carácter excepcional e sempre 
que seja em benefício das regiões da 
Comunidade, o financiamento da assistência 
do FEDER a projectos situados no território 
de países terceiros. É necessário, 
igualmente, assegurar uma ponderação 
correcta da repartição dos recursos 
financeiros entre a vertente transnacional e 
transfronteiriça do objectivo de 
"cooperação territorial europeia". A 
vertente transfronteiriça requer uma 
atenção particular, já que a União 
conheceu um aumento considerável das 
suas fronteiras e que muitas das regiões 
que registam um atraso de desenvolvimento 
são regiões fronteiriças.

Justificação

A presente alteração visa garantir a disponibilidade dos recursos financeiros necessários, de 
modo a fazer face aos novos desafios com os quais será confrontada a vertente 
transfronteiriça da cooperação territorial europeia numa União alargada.
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Alteração 6
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis)  A diferença entre as necessidades 
das regiões elegíveis ao abrigo do objectivo 
de "Competitividade regional e emprego" 
aumentou consideravelmente com o 
alargamento da união. Uma vez que o 
princípio de subsidiariedade deveria 
permitir às autoridades regionais definir as 
suas prioridades, há que dar maior 
flexibilidade  aos âmbitos das intervenções 
ao abrigo do artigo 5.º. Contudo, tal não 
deveria implicar uma mudança na 
repartição, entre os três objectivos, dos 
recursos financeiros afectados ao FEDER. 
O quadro financeiro deveria ser 
preservado, tal como definido no 
Regulamento Geral COM (2004) 0492.

Justificação

Com este novo considerando, o relator de parecer pretende garantir que a necessidade de 
alargar o âmbito de intervenção do artigo 5.º não provocará uma ponderação diferente na 
distribuição dos recursos financeiros pelos três objectivos do FEDER em detrimento do 
objectivo de convergência, que continua a ser o principal objectivo das intervenções do 
FEDER.

Alteração 7
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 e de zonas com dificuldades 
naturais ou demográficas.

Justificação

Uma referência explícita às dificuldades demográficas completa a enumeração e permite que 
o artigo 1º abranja igualmente as zonas escassamente povoadas.

Alteração 8
Artigo 2, parágrafo 1



AD\564361PT.doc 9/17 PE 353.412v02-00

PT

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 o reforço da competitividade e da 
inovação, a criação de empregos 
sustentáveis, a inclusão social e a 
igualdade de oportunidades, a protecção e 
a melhoria do ambiente, a reconversão das 
regiões industriais em declínio e a promoção 
do desenvolvimento sustentável e 
equilibrado em toda a União, tendo em 
conta as necessidades específicas das 
pessoas deficientes, bem como a 
necessidade de corrigir as desvantagens 
específicas decorrentes do afastamento, do 
isolamento ou da insularidade.

Justificação

Esta reformulação permite uma definição mais precisa das intervenções visadas.

Alteração 9
Artigo 4, ponto 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 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 reabilitação de espaços 
públicos comuns em zonas urbanas 
degradadas, o desenvolvimento de zonas 
verdes urbanas, a prevenção do ruído, a 
protecção da qualidade da água, a gestão 
da água, a promoção de transportes 
públicos limpos, a prevenção dos riscos, o 
ordenamento paisagístico das zonas rurais, 
a promoção da biodiversidade, protecção 
dos animais e a 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 
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prevenção da poluição;

Justificação

O objectivo é incluir no âmbito do objectivo "Convergência" alguns dos aspectos que afectam 
significativamente mais regiões, actualmente apenas elegíveis ao abrigo dos objectivos 
"Competitividade regional" e/ou "Cooperação territorial europeia". Além disso, o aspecto 
ambiental da reabilitação urbana também deve ser tido em conta.

Alteração 10
Artigo 4, parágrafo 1, 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 
turismo através de novos serviços de elevado 
valor acrescentado;

5) Turismo, incluindo a promoção das 
riquezas naturais, históricas e culturais 
como potencial para o desenvolvimento do 
turismo sustentável, a promoção da 
educação física e do desporto, 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;

Justificação

A bem da convergência do Fundo, deveria ser concedido apoio ao turismo, e, nomeadamente, 
à promoção das riquezas naturais e culturais. O património histórico deveria igualmente ser 
contemplada (por exemplo, a homenagem a lugares ligados a eventos históricos 
importantes). Este aspecto é essencial, pois, no artigo 8°, o património histórico é 
mencionado como um valor separado do património cultural. O objectivo de promover 
turismo deve ser completado através da promoção de um domínio que com ele está 
intimamente relacionado, ou seja a cultura física e o desporto. O objectivo é melhorar a 
qualidade de vida nas regiões que estão em atraso, e a cultura física e o desporto constituem 
formas óbvias de melhorar essa qualidade de vida. O Fundo deveria apoiar o investimento 
nestas áreas, tanto nas cidades, como nas zonas rurais.

Alteração 11
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 

6) Investimentos em transportes, incluindo 
redes transeuropeias e a construção e 
melhoria de estradas fora da espinha dorsal 
das RTE-T, tendo em conta a necessidade 
de criar ligações com regiões insulares, 
rurais, interiores ou de outro modo 
periféricas e entre essas regiões e as zonas 
centrais da União, e estratégias integradas 
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intermodais e reduzir impactos ambientais; 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;

Justificação

A construção e a melhoria de estradas fora da espinha dorsal das RTE-T deve figurar 
explicitamente no texto do regulamento, especialmente com referência às observações da 
Comissão na reunião SAWP de 1 de Outubro, em que a Comissão argumentou que as RTE-T 
são financiadas pelo Fundo de Coesão e os sistemas secundários pelo FEDER, também no 
caso das estradas. A segunda parte da alteração incide especialmente sobre as necessidades 
em matéria de transportes nas regiões periféricas.

Alteração 12
Artigo 4, parágrafo 1, 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, que 
contribuam para aumentar a capacidade de 
atracção e a qualidade de vida nas regiões
bem como para a igualdade de 
oportunidades no sector da educação;

Justificação
O Fundo apoia, com toda a razão, o investimento na educação (n°8 do artigo 4°), num 
esforço para contribuir para o aumento da capacidade de atracção e qualidade de vida nas 
regiões. Os esforços para proporcionar oportunidades iguais em termos de educação 
deveriam ser igualmente aqui incluídos. Trata-se de um assunto de importância vital. Um dos 
aspectos mais problemáticos da vida nas zonas rurais reside na dificuldade de acesso à 
educação, no afastamento de escolas, na necessidade de viagens longas e caras, e assim por 
diante. Além disso, a manutenção de escolas nas zonas rurais é mais dispendiosa, devido a 
factores demográficos e ao menor número de alunos. O Fundo deveria igualmente apoiar, 
por conseguinte, o investimento destinado a proporcionar a igualdade de oportunidades nas 
zonas rurais.

Alteração 13
Artigo 4, parágrafo 1, 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, a 
prevenção de doenças e o acesso mais fácil 
a serviços de saúde, que contribuam para o 
desenvolvimento regional e a qualidade de 
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vida nas regiões;

Or. pl

Justificação

A bem da convergência, o Fundo apoia, com toda a razão, o investimento nos serviços de 
saúde, embora o apoio neste sector não se deva limitar ao desenvolvimento e à melhoria da 
prestação de cuidados de saúde, também  ser alargado à prevenção de doenças, e -
particularmente importante nas zonas rurais - à melhoria do acesso aos serviços de saúde, 
uma vez que os habitantes das zonas rurais estão, geralmente, em desvantagem neste 
domínio.

Alteração 14
Artigo 5, parte introdutória

No âmbito do objectivo “Competitividade 
regional e emprego”, o FEDER centrará a 
sua assistência, no contexto das estratégias 
de desenvolvimento regional sustentável, 
nas seguintes prioridades:

No âmbito do objectivo “Competitividade 
regional e emprego”, o FEDER centrará a 
sua assistência, no contexto das estratégias 
de desenvolvimento regional sustentável, 
sobretudo nas seguintes prioridades:

Justificação

O relator considera que a lista de prioridades não deve ser exclusiva, permitindo antes que o 
FEDER tenha em conta as necessidades específicas e a natureza heterogénea das regiões, 
bem como o seu desenvolvimento e competitividade relativa.

Alteração 15
Artigo 5, ponto 2, alínea c)

c) Promoção de transportes públicos 
urbanos limpos;

c) Promoção de transportes públicos limpos;

Justificação

Não há nenhum motivo óbvio para as melhorias neste domínio se limitarem às zonas 
urbanas, uma vez que os transportes públicos rurais tendem a abranger uma distância muito 
superior por viagem.

Alteração 16
Artigo 5, ponto 3, alínea b bis) (nova)

b bis) Divulgação facilitada da economia 
do conhecimento nas zonas isoladas e 
rurais, promovendo a adopção e exploração 
das TIC para aumentar o valor, diversificar 
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e expandir a actividade económica.
Alteração 17

Artigo 6, parágrafo 1, alínea b bis) (nova)

b bis) Promoção do desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais;

Alteração 18
Artigo 7, alínea a)

a) IVA; a) IVA reembolsável;

Justificação

Visa assegurar que a disposição esteja em consonância com as práticas anteriores e actuais 
dos programas do FEDER. Além disso, cumpriria as disposições do regulamento do FSE, 
evitando assim discrepâncias incompreensíveis no âmbito da política de coesão europeia.

Alteração 19
Artigo 9, parágrafo 1

Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a coerência 
entre as medidas co-financiadas pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) em conformidade com o
Regulamento (CE) nº (…) e as medidas 
co-financiadas pelo Fundo Europeu para as 
Pescas (FEP) em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº (…), por um lado, e os 
programas co-financiados pelo FEDER, por 
outro.

Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a coerência 
entre as medidas co-financiadas pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº (…) tal como previsto 
pelo quinto travessão, do terceiro parágrafo 
do artigo 11.º do presente regulamento e as 
medidas co-financiadas pelo Fundo Europeu 
para as Pescas (FEP) em conformidade com 
o Regulamento (CE) nº (…), por um lado, e 
os programas co-financiados pelo FEDER, 
por outro.

Justificação

A presente alteração visa recordar e salientar a medida prevista pelo novo regulamento 
relativo ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, de modo a deixar claro que a 
necessidade de sinergia entre a política de desenvolvimento rural e a política de coesão 
constitui uma questão comum no que diz respeito à planificação das duas políticas. 

Alteração 20
Artigo 9, parágrafo 2, nº 1)
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1) Infra-estruturas para melhorar a 
acessibilidade;

1) Infra-estruturas para melhorar a 
acessibilidade e a capacidade de atracção 
dessas zonas;

Alteração 21
Artigo 9, parágrafo 2, ponto 3

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

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

Justificação

A ajuda não deve limitar-se simplesmente às novas actividades, devendo igualmente 
aprofundar e melhorar as já existentes.

Alteração 22
Artigo 9, parágrafo 2, nº 4 bis) (novo)

4 bis) Desenvolvimento de medidas de 
formação nas zonas rurais;

Alteração 23
Artigo 9, parágrafo 2, nº 5

5) Desenvolvimento do turismo e dos 
centros de interesse rurais.

5) Desenvolvimento do turismo sustentável, 
dos centros de interesse e da vida cultural 
nas zonas rurais.

Alteração 24
Artigo 9, parágrafo 2, nº 5 bis (novo)

5 bis. a produção biocombustíveis e/ou a 
utilização da energia proveniente de fontes 
renováveis.

Justificação
As zonas rurais devem contribuir para o objectivo ambicioso da União Europeia de produzir 
12% do seu consumo interno bruto de energia através de fontes de energias renováveis.

Alteração 25
Artigo 9, parágrafo 2, nº 5 ter (novo)
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5 ter) o investimento na eficácia energética 
(infra-estruturas, apoio técnico e 
informações para os utilizadores finais).

Alteração 26
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 
turismo.

Sem prejuízo do disposto nos artigos 3º, 4º e 
5º, 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 criação de postos de trabalho, a 
utilização sustentável dos recursos naturais e 
a estimular o sector do turismo bem como a 
visar o desenvolvimento global e a 
diversificação do espaço rural.

Justificação

O desemprego é um factor significativo para o êxodo das populações das zonas naturalmente 
desfavorecidas.

Alteração 27
Artigo 12, ponto 3 bis (novo)

3 bis) Avaliação do impacto do desemprego 
nas zonas em causa e nos seus vizinhos 
territoriais, incluindo os padrões laborais, 
os efeitos sazonais e as competências;

Justificação

Os efeitos prováveis sobre o desemprego devem ser examinados aquando da criação de 
programas operacionais ao abrigo do objectivo "Cooperação territorial europeia", a fim de 
assegurar uma melhor coordenação dos planos que abrangem os planos educacional, social 
e territorial.

Alteração 28
Artigo 14, nº 3

3. Cada Estado-Membro que participa no 
programa operacional nomeará 
representantes para o comité de 

3. Cada Estado-Membro que participa no 
programa operacional nomeará 
representantes para o comité de 
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acompanhamento previsto no artigo 64º do 
Regulamento (CE) nº (…).

acompanhamento previsto no artigo 64º do 
Regulamento (CE) nº (…), assegurando que 
as autoridades regionais e locais que 
participam no programa estejam 
devidamente representadas, em 
conformidade com o quadro institucional.

Justificação

O principal objectivo é assegurar a consistência com os princípios de parceria e 
subsidiariedade.
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