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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 14
Considerando 5

(5) A execução eficiente e eficaz da acção 
apoiada pelo FEDER assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
intervenientes territoriais e
sócio-económicos pertinentes, 
designadamente as autoridades regionais e 
locais.

(5) A execução eficiente e eficaz da acção 
apoiada pelo FEDER assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
intervenientes territoriais, sócio-económicos 
e ambientais pertinentes, designadamente as 
autoridades regionais e locais.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura que os parceiros ambientais beneficiem de uma representação 
igual à dos parceiros económicos e sociais.



PE 355.745v01-00 2/10 AM\561625PT.doc

PT

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 15
Considerando 9

(9) Deve ser dada uma atenção específica às 
regiões ultraperiféricas, designadamente 
através da ampliação, com carácter 
excepcional, do campo de aplicação do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais em determinados sectores. 
Essa derrogação exige a utilização do nº 2 
do artigo 299º do Tratado como base 
jurídica.

(9) Deve ser dada uma atenção específica às 
regiões ultraperiféricas, designadamente 
através da ampliação, com carácter 
excepcional, do campo de aplicação do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais em determinados sectores, 
tendo em conta a política da UE de 
protecção e melhoria do ambiente. Essa 
derrogação exige a utilização do nº 2 do 
artigo 299º do Tratado como base jurídica.

Or. en

Justificação

O FEDER deve contribuir para a protecção e a melhoria do ambiente.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 16
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 a assistência do Fundo Social Europeu 
e do Fundo de Coesão, bem como a 
complementaridade e coerência com outras 
políticas e disposições legislativas 
comunitárias.

Or. en

Justificação

Há que assegurar que todos os projectos do FEDER respeitem a legislação da UE em 
matéria de ambiente.



AM\561625PT.doc 3/10 PE 355.745v01-00

PT

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 17
Artigo 2, nº 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 no contexto 
da Estatégia Europeia de Desenvolvimento 
Sustentável, 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.

Or. en

Justificação

O FEDER deve contribuir para a Estatégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável e 
executá-la.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 18
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 promover 
um desenvolvimento sustentável, de criar 
emprego sustentável e de proteger e 
melhorar o ambiente natural e urbano.

Or. es

Justificação

Por ambiente deve entender-se, também, o meio natural e urbano que, em muitos casos, é 
gerido pelos municípios.
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Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 19
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 promover 
um desenvolvimento sustentável, de criar e 
conservar um emprego sustentável e de 
proteger e melhorar o ambiente.

Or. de

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 20
Artigo 3, nº 2, alínea a)

a) Investimento produtivo; a) Investimento produtivo e gestão de 
activos;

Or. en

Justificação

A presente alteração permitiria a realização de investimentos que produzem benefícios 
indirectos, como a gestão sustentável dos activos ambientais.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 21
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis 
Desenvolvimento regional equilibrado e 

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

Or. de

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 22
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 exploração das bacias 
hidrográficas, a prevenção de riscos 
ambientais (incluindo a protecção contra 
as inundações e a poluição dos cursos de 
água interiores) o tratamento das águas 
residuais urbanas e a qualidade do ar, a 
prevenção e o controlo integrado da 
poluição, a prevenção da poluição sonora, a 
reabilitação de sítios e terrenos 
contaminados, o desenvolvimento 
paisagístico nas 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 simples de 
gestão ambiental e a adopção e utilização de 
tecnologias de prevenção da poluição, 
incluindo tecnologias de prevenção das 
mutações climáticas;

Or. de

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 23
Artigo 4, nº 5 

5) Turismo, incluindo a promoção das 
riquezas naturais e culturais como potencial 

5) Turismo, incluindo a promoção das 
riquezas naturais e culturais como potencial 
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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;

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;

Or. en

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 24
Artigo 5, nº 1, alínea b) 

b) Fomento da inovação em PME através da 
promoção de redes de cooperação 
universidade-empresas, do apoio a redes 
empresariais e agrupamentos de PME e da 
promoção do acesso destas a serviços 
avançados de apoio a empresas, e do apoio à 
integração nas PME de tecnologias mais 
limpas e inovadoras;

b) Fomento da inovação em PME através da 
promoção de redes de cooperação 
universidade-empresas, do apoio a redes 
empresariais e agrupamentos de PME e da 
promoção do acesso destas a serviços 
avançados de apoio a empresas, e do apoio à 
integração nas PME de tecnologias 
ecológicas e inovadoras;

Or. en

Justificação

As tecnologias mais limpas podem não ser ecológicas. Há que tornar claro que o objectivo é 
dispor de tecnologias com um desempenho ambiental globalmente positivo.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 25
Artigo 5, nº 2, parte introdutória 

2) Ambiente e prevenção de riscos, e 
especificamente:

2) gestão dos activos ambientais e 
prevenção de riscos, e especificamente:

Or. en
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Justificação

A presente alteração permitiria a realização de investimentos que produzem benefícios 
indirectos, como a gestão sustentável dos activos ambientais.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 26
Artigo 5, nº 2, alínea a) bis (nova) 

a bis) 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;

Or. es

Justificação

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

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 27
Artigo 5, nº 2, alínea c)

c) Promoção de transportes públicos 
urbanos limpos;

c) Promoção de transportes públicos 
ecológicos;

Or. en

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.
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Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 28
Artigo 9, nº 2 bis) (novo)

2 bis) 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.

Or. es

Justificação

O objectivo da presente alteração é incentivar projectos integrados e regionais baseados na 
cooperação municipal.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 29
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 
dos recursos naturais e a estimular o sector 
do turismo.

Or. fr

Justificação

A questão da acessibilidade é um aspecto fundamental para as regiões que apresentam 



AM\561625PT.doc 9/10 PE 355.745v01-00

PT

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.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 30
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 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.

Or. en

Justificação

A utilização sustentável dos recursos naturais deve estar associada à sua protecção.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 31
Artigo 12, parágrafo único, nº 3 bis (novo)

3 bis) Um estudo de impacto ambiental que 
inclua todos os critérios de 
sustentabilidade, ou seja, o impacto na 
natureza, o património histórico (incluindo 
os centros históricos) e os desequilíbrios 
económicos e demográficos.

Or. es
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Justificação

Os  programas operacionais devem fornecer informações explícitas sobre o impacto das suas 
actuacões no património histórico e natural, analisadas por peritos no assunto.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 32
Artigo 14,  nº 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.

Or. fr

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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