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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O relator saúda a proposta da Comissão de um regulamento sobre o Fundo de 
Desenvolvimento Regional (FEDER). Na sua óptica, a proposta consegue articular a política 
de coesão com os objectivos de Lisboa e de Gotemburgo. Um dos principais objectivos da 
União Europeia consiste, na verdade, em assegurar um equilíbrio adequado entre os aspectos 
económicos, sociais e ambientais do processo de desenvolvimento. Está prevista a intervenção 
do FEDER numa série de vertentes e domínios que, de um modo geral, se afiguram coerentes 
com os objectivos acima mencionados. No entanto, o relator de parecer entende que cabe 
acrescentar outros domínios aos artigos pertinentes, a fim de melhorar o desempenho 
ambiental deste Fundo particular.

A título de exemplo, realce-se a importância do pilar referente à protecção do ambiente 
quando se trata de fundos regionais destinados às regiões menos desenvolvidas dentro do 
objectivo de "Convergência". Estas regiões dispõem amiúde de indústrias obsoletas e de 
espaços fortemente poluídos, a par de uma elevada densidade demográfica. A reestruturação 
de algumas indústrias nestas áreas requer não só rentabilidade económica, mas também a 
aplicação de elevados padrões de protecção do ambiente. Por isso, cabe encorajar e financiar 
as ajudas directas aos investimentos que visem introduzir as soluções tecnologicamente mais 
avançadas.

A criação de condições visando reduzir as discrepâncias entre as medidas de protecção do 
ambiente entre os Estados-Membros é essencial e deve ser encarada como uma prioridade, em 
particular no contexto do último alargamento. A fim de ser eficaz, é necessário concretizar  à 
escala comunitária a implementação da rede Natura 2000 ou a Directiva-Quadro relativa à 
água e a promoção da estratégia para um desenvolvimento sustentável no seu conjunto.

A eficácia da política estrutural da UE registaria um reforço considerável se as regiões não 
fossem sobrecarregadas com uma série de requisitos rígidos e a longo prazo e se se conferisse 
mais importância às prioridades locais específicas. Além disso, seria de saudar uma 
simplificação dos procedimentos no que diz respeito à utilização dos fundos. De facto, os 
requisitos processuais pormenorizados e específicos geram o elevado risco de travar a 
implementação de novas tecnologias limpas de alta qualidade e de bloquear o conjunto do 
processo da melhoria da protecção ambiental. Por isso, a questão da capacidade de absorção 
merece uma atenção particular por parte da Comissão Europeia e dos Estados-Membros.

No que diz respeito a um ponto mais específico relativo às regras sobre a elegibilidade das 
despesas, a proposta de regulamento estabelece que o IVA não é em caso algum elegível para 
financiamento ao abrigo do FEDER (e do Fundo de Coesão), independentemente de ser 
reembolsável ou não; por conseguinte, se as novas regras em matéria de elegibilidade do IVA 
entrarem em vigor, a taxa real de apoio seria reduzida através da percentagem de IVA 
aplicada, o que originaria, na verdade, um aumento do nível de co-financiamento nacional. 
Tendo isto em conta, o relator de parecer pensa que as regras actuais em matéria de 
elegibilidade do IVA devem manter-se durante o próximo período de programação. O IVA 
que não é reembolsável deverá, por isso, permanecer elegível para as contribuições do 
FEDER, tal como sucede em relação ao Fundo Social Europeu. O relator de parecer entende 
que as mesmas regras sobre elegibilidade das despesas devem ser aplicáveis a todos os 
Fundos. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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
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 sustentável das economias 
regionais, incluindo a reconversão das 
regiões industriais em declínio.

Justificação

Os Fundos Estruturais devem contribuir e conduzir à estratégia de desenvolvimento 
sustentável da UE.

Alteração 2
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 promover 
um crescimento sustentável, de criar 
emprego sustentável e de proteger e 
melhorar o ambiente natural e urbano.

Justificação

Um dos principais objectivos da União Europeia é garantir um equilíbrio adequado entre os 
aspectos económicos, sociais e ambientais do processo de desenvolvimento. Importa não 
subestimar a importância do pilar relativo à protecção do ambiente quando se trata de 
fundos destinados às regiões menos desenvolvidas no âmbito do objectivo de "Convergência" 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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(artigo 4° do Regulamento FEDER, COM (2004)495). Nestas regiões, devido ao baixo nível 
de investimentos, são negligenciados não só o desenvolvimento e o progresso civilizacional, 
mas também a protecção do ambiente. Por ambiente deve entender-se, também, o meio 
natural e urbano que, em muitos casos, é gerido pelos municípios.

Alteração 3
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis 
Desenvolvimento regional equilibrado e 

sustentável
Desenvolvimento regional significa manter, 
desenvolver e mesmo reorganizar a vida e o 
trabalho sustentáveis nas regiões.

Alteração 4
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 de resíduos, o 
abastecimento de água, a qualidade da 
água, a protecção e a gestão das bacias 
fluviais, a prevenção dos riscos ambientais 
(incluindo a protecção contra inundações e 
a poluição das águas fluviais), o tratamento 
das águas residuais urbanas e a qualidade do 
ar, a prevenção e o controlo integrado da 
poluição, a prevenção da poluição acústica, 
a reabilitação de sítios e terrenos 
contaminados, o desenvolvimento 
paisagístico das zonas rurais, 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 mais 
simples de gestão ambiental e a adopção e 
utilização de tecnologias de prevenção da 
poluição, incluindo as tecnologias de 
prevenção das alterações climáticas;

Justificação

Importa incluir domínios adicionais no âmbito das prioridades do objectivo de Convergência.
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Alteração 5
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 
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, protecção e valorização do 
património físico e cultural em apoio do 
desenvolvimento económico equilibrado, 
ajuda ao melhoramento da prestação de 
serviços de turismo através de novos 
serviços de elevado valor acrescentado;

Alteração 6
Artigo 4, alínea 10 bis) (nova) 

10 bis) Ajudas directas ao investimento, 
com particular atenção às tecnologias 
limpas de alta qualidade, a fim de 
reestruturar as indústrias pesadas nas 
regiões em que a transição para a 
economia de mercado só tenha tido lugar 
recentemente.

Justificação

As regiões objecto de apoio no âmbito do objectivo de "Convergência" dispõem amiúde de 
indústrias obsoletas e de espaços fortemente poluídos. Além disso, estas regiões apresentam 
também uma elevada densidade demográfica. Por isso, a reestruturação de algumas 
indústrias nestas áreas requer não só a obtenção de rentabilidade económica, mas também 
elevados padrões de protecção do ambiente. É necessário aplicar as soluções tecnológicas 
mais avançadas.

Alteração 7
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, 

a) Estímulo ao investimento para a 
reabilitação de sítios e terrenos 
contaminados que promova o potencial 
económico, social e ambiental;
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contribuindo para o desenvolvimento 
económico sustentável e a diversificação de 
zonas rurais;

Justificação

Importa melhorar o valor ambiental dos sítios contaminados em prol da natureza e da 
biodiversidade, reconhecendo que isto encerra benefícios sociais, ambientais e económicos 
mais amplos. Cf. também a justificação à alteração incidente sobre o artigo 5°, alínea 2, 
subalínea a bis) (nova).

Alteração 8
Artigo 5, nº 2, alínea a bis) (nova)

a bis) Promoção do desenvolvimento das 
infra-estruturas ligadas à implementação 
da directiva-quadro relativa à água, a 
gestão da biodiversidade e da rede Natura 
2000, para contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e a 
diversificação das zonas rurais;

Justificação

O investimento na biodiversidade e nos sítios da rede Natura 2000 não deve estar apenas 
ligado a benefícios económicos directos, mas contribuir também para os objectivos 
sustentáveis das regiões. Cf. também a justificação à alteração ao artigo 5°, alínea 2, 
subalínea a).

Alteração 9
Artigo 5, nº 2, alínea a ter) (nova) 

a ter) Protecção do desenvolvimento de 
infraestruturas nas vias de acesso a zonas 
protegidas para fomentar o turismo 
sustentável e conferir valor acrescentado às 
zonas protegidas, como a Rede Natura 
2000;

Justificação

As vias de acesso às zonas protegidas devem ser igualmente fomentadas e preservadas na 
perspectiva de um turismo sustentável.



PE 353.716v02-00 8/13 AD\565345PT.doc

PT

Alteração 10
Artigo 5, nº 2, alínea c)

c) Promoção de transportes públicos 
urbanos limpos;

c) Promoção de transportes públicos 
ecológicos;

Justificação

Há que tornar claro que o nosso objectivo são soluções de transporte com um efeito 
ambiental globalmente positivo em toda a União e não apenas nas suas regiões urbanas.

Alteração 11
Artigo 5, nº 2, alínea d)

d) Criação de planos e medidas para 
prevenir e gerir os riscos naturais e 
tecnológicos.

d) Criação de planos e medidas para 
prevenir e gerir os riscos naturais e 
tecnológicos, incluindo a atenuação de, e a 
adaptação às mudanças climáticas e à 
redução do risco de inundações, através da 
aplicação da directiva-quadro relativa à 
água.

Justificação

As alterações climáticas constituem uma das maiores ameaças ambientais que enfrentamos. 
As inundações e a directiva-quadro relativa à água encontram-se interligadas, aspecto este 
que cabe mencionar aqui.

Alteração 12
Artigo 5, nº 2, alínea d bis) (nova)

d bis) promoção do uso sustentável dos 
recursos naturais e reforço da mais-valia 
regional através da prevenção da poluição 
e da gestão sustentável dos resíduos e da 
água.
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Justificação

O objectivo da presente alteração visa ajudar as empresas a reduzir o seu impacto ambiental, 
em particular através dos resíduos e da água.

Alteração 13
Artigo 6, nº 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 
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;

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 
avalanches e a atenuação de, e a adaptação 
às alterações climáticas. 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 14
Artigo 7, alínea a)

a) IVA; a) IVA reembolsável; 

Justificação

Ver "justificação sucinta" do relator de parecer.

Alteração 15
Artigo 9, parágrafo 2, nº 5)

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

5) Desenvolvimento do turismo e dos 
centros de interesse rurais e reforço do 
património físico, incluindo a 
infra-estrutura para a gestão da 
biodiversidade e da rede Natura 2000.
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Alteração 16
Artigo 9, parágrafo 2 bis (novo)

No âmbito da intervenção do FEDER nas 
zonas rurais serão reconhecidos como 
indicadores de valor acrescentado os 
projectos integrados que exijam a 
participação e/ou cooperação de vários 
municípios.

Alteração 17
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 e 4º, 
o FEDER contribuirá, em especial, para o 
financiamento de investimentos tendentes a 
melhorar a acessibilidade (a nível das 
infra-estruturas, das redes e dos serviços), a 
incentivar a diversificação económica, a 
promover e a desenvolver actividades 
económicas relacionadas com o património 
cultural, a promover a utilização sustentável 
e a protecção dos recursos naturais e a 
estimular o sector do turismo.

Justificação

A questão da acessibilidade é um aspecto fundamental para as regiões que apresentam 
desvantagens naturais. Igualmente, afigura-se importante especificar os eixos de 
desenvolvimento neste domínio. Frequentemente, as regiões com desvantagens naturais estão 
demasiado centradas em monoactividades e o incentivo à diversidade económica pode 
revelar-se um trunfo para o seu desenvolvimento. A utilização sustentável dos recursos 
naturais deve ser articulada com a respectiva protecção.

Alteração 18
Artigo 12, nº 1)

1) Análise da situação da zona de 
cooperação em termos de pontos fortes e 
deficiências e a estratégia adoptada a esse 
respeito;

1) Análise da situação da zona de 
cooperação em termos de pontos fortes e 
deficiências e dos objectivos do 
desenvolvimento sustentável e a estratégia 
adoptada a esse respeito, tendo em conta 
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critérios de sustentabilidade, ou seja, o 
impacto na natureza, o património 
histórico (incluindo os centros de interesse 
histórico) e os desequilíbrios económicos e 
demográficos.

Justificação

Todas as estratégias nacionais devem ter em conta os objectivos estratégicos europeus de 
desenvolvimento sustentável. Os  programas operacionais devem fornecer informações 
explícitas sobre o impacto das suas actuações no património histórico e natural, analisadas 
por peritos no assunto.

Alteração 19
Artigo 12, nº 3)

3) Informação sobre os eixos prioritários e 
os seus objectivos específicos. Esses 
objectivos serão quantificados com a ajuda 
de um número limitado de indicadores de 
execução, de resultados e de impacto. Os 
indicadores devem permitir medir os 
progressos e a eficácia dos objectivos 
escolhidos para implementar as prioridades;

3) Informação sobre os eixos prioritários e 
os seus objectivos específicos. Esses 
objectivos serão quantificados com a ajuda 
de um número limitado de indicadores de 
execução, de resultados e de impacto. Os 
indicadores devem permitir medir os 
progressos e a eficácia dos objectivos 
escolhidos para implementar as prioridades e 
relacionar-se com a situação 
socioeconómica, estrutural e ambiental;

Justificação

Os projectos e programas devem ser avaliados através de uma combinação de indicadores 
ambientais, sociais e económicos.

Alteração 20
Artigo 14,  parágrafo 3 bis (novo)

3 bis. Com regularidade e de forma 
adequada, as autoridades de gestão, sob o 
controlo dos Estados-Membros, tornam 
públicas, por critério de elegibilidade, as 
operações que beneficiam de um 
financiamento comunitário e as dotações 
disponíveis.
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Justificação

É importante dispor de uma informação precisa sobre as operações co-financiadas de modo 
a aumentar a transparência das dotações europeias concedidas a nível local. Por outro lado, 
afigura-se igualmente importante conhecer os montantes disponíveis.
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