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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Alain Hutchinson

Alteração 26
Artigo 1, parágrafo 1

O presente regulamento estabelece as tarefas 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), o campo de aplicação da 
sua assistência em relação aos objectivos 
“Convergência”, “Competitividade regional 
e emprego” e “Cooperação territorial 
europeia” tal como definidos no artigo 3º do 
Regulamento (CE) nº […] que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu e o Fundo de Coesão e os tipos de 
despesa elegível para assistência.

O presente regulamento estabelece as tarefas 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), o campo de aplicação da 
sua assistência em relação aos objectivos 
“Convergência”, “Competitividade regional,
emprego e inclusão social” e “Cooperação 
territorial europeia” tal como definidos no
artigo 3º do Regulamento (CE) nº […] que 
estabelece disposições gerais sobre o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão 
e os tipos de despesa elegível para 
assistência.
(Esta modificação aplica-se à globalidade 
do texto legislativo em apreciação; a sua 
adopção exige adaptações técnicas em todo 
o texto.)
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Or. fr

Justificação

A Comissão baseia a sua reforma na ligação que deve existir entre a reforma dos Fundos 
Estruturais e a Estratégia de Lisboa. Actualmente, é forçoso constatar que, por múltiplas 
razões, a realização da dimensão social da Estratégia de Lisboa é, infelizmente deficitária.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 27
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 e ilhas menos 
desenvolvidas, designadamente as zonas 
rurais e as regiões ultraperiféricas e 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável.

Or. pt

Justificação

Em consonância com o nº 2 do artigo 299º do TCE e as conclusões do Conselho Europeu de 
Gotemburgo de 15 e 16 de Junho de 2001. 

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 28
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 

(1) O artigo 160º do Tratado prevê que o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) se destina a contribuir 
para a correcção dos principais 
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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.

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 de regiões como as zonas 
rurais e urbanas, as zonas afectadas por 
uma transição industrial e as regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves 
e permanentes, as zonas com reduzida 
densidade populacional e as regiões 
insulares, transfronteiriças ou de 
montanha.

Or. es

Justificação

Há que dedicar uma atenção particular a todas as zonas que, pela sua situação geográfica ou 
devido a uma acessibilidade difícil, têm limitações permanentes que dificultam o seu 
desenvolvimento e a sua integração no mercado interno.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Alteração 29
Considerando 3

(3) O FEDER deve fornecer assistência no 
contexto de uma estratégia global para uma 
política de coesão que assegure uma maior 
concentração da assistência nas prioridades 
da Comunidade, especialmente fora das
regiões menos desenvolvidas. 

(3) O FEDER deve fornecer assistência no 
contexto de uma estratégia global para uma 
política de coesão que assegure uma maior 
concentração da assistência nas prioridades 
da Comunidade e procure resolver as 
causas subjacentes às disparidades 
regionais, especialmente nas regiões menos 
desenvolvidas.

Or. en

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjugação com o artigo 2º e vem 
acrescentar-se à estratégia global do FEDER para tentar resolver e erradicar as causas das 
disparidades regionais.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Bernard Poignant

Alteração 30
Considerando 3
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(3) O FEDER deve fornecer assistência no 
contexto de uma estratégia global para uma 
política de coesão que assegure uma maior 
concentração da assistência nas prioridades 
da Comunidade, especialmente fora das 
regiões menos desenvolvidas.

(3) O FEDER deve inscrever-se plenamente
no contexto de uma estratégia global para 
uma política de coesão que assegure uma 
maior concentração da assistência nas 
prioridades da Comunidade, especialmente 
fora das regiões menos desenvolvidas.

Or. fr

Justificação

O FEDER, enquanto principal instrumento da política de coesão, não deve limitar-se a 
fornecer uma assistência, mas visar as mesmas prioridades, inscrevendo-se no contexto 
estratégico da política de coesão. Neste caso, o termo "assistência" daria azo a confusão. 

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Bernard Poignant

Alteração 31
Considerando 4

(4) O Regulamento (CE) nº (…) prevê que a
elegibilidade da despesa seja estabelecida a 
nível nacional, com certas excepções em 
relação às quais é necessário estabelecer 
disposições específicas. Devem, portanto, 
ser estabelecidas as excepções relacionadas 
com o FEDER.

(4) O Regulamento (CE) nº (…) prevê que 
os critérios de elegibilidade da despesa 
sejam estabelecidos a nível nacional, com 
certas excepções em relação às quais é 
necessário estabelecer disposições 
específicas. Devem, portanto, ser 
estabelecidas as excepções relacionadas com 
o FEDER.

Or. fr

Justificação

O Regulamento (CE) nº (...) especifica que é ao nível nacional que são estabelecidos os 
critérios de elegibilidade e não que se tomam decisões quanto à elegibilidade das despesas, o 
que possibilita uma maior transparência nas escolhas efectuadas.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Bernard Poignant

Alteração 32
Considerando 5

(5) A execução eficiente e eficaz da acção 
apoiada pelo FEDER assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os

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

de todos os parceiros pertinentes -
intervenientes territoriais, sócio-económicos 
e ambientais, designadamente as 
autoridades inter-regionais, regionais e 
locais - em todas as fases da programação: 
preparação, aplicação, acompanhamento e 
avaliação.

Or. fr

Justificação

É oportuno recordar que a associação dos intervenientes territoriais deve ocorrer em todas 
as fases da programação, para que o FEDER seja utilizado da melhor maneira possível.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 33
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 e 
sócio-económicos pertinentes, 
designadamente as autoridades regionais e 
locais; sempre que for necessário, 
reforçar-se-á a associação entre as 
autarquias regionais e locais, 
nomeadamente urbanas, tendo em vista a 
realização de objectivos comuns.

Or. es

Justificação

É indispensável uma maior participação dos níveis de poder mais próximos dos cidadãos 
para que estes tenham uma melhor percepção das actividades comunitárias, bem como para 
garantir uma maior eficácia e simplificação das intervenções da União.  

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 34
Considerando 5
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(5) A execução eficiente e eficaz da acção 
apoiada pelo FEDER assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
intervenientes territoriais e socioeconómicos
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 e socioeconómicos
e ambientais pertinentes, designadamente as 
autoridades regionais e locais e no respeito 
pelos princípios que regem o Direito 
Comunitário.

Or. pt

Justificação

Em consonância com a ordem do Direito Comunitário e a primazia dos princípios que regem 
o mesmo.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 35
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 e 
sócio-económicos pertinentes, 
designadamente as autoridades regionais e 
locais, os parceiros sociais e ambientais, 
bem como as ONG reconhecidas que se 
dedicam à promoção da igualdade entre 
homens e mulheres.

Or. de

Justificação

O aditamento destina-se à adaptação ao artigo 10º das disposições gerais, onde todos os 
grupos específicos estão enumerados no nº 1, alíneas a), b) e c).

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Bernard Poignant

Alteração 36
Considerando 5 bis (novo)
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(5 bis) No contexto da assistência técnica 
prevista nos artigos 43º e 44º do
Regulamento (CE) (...), o FEDER pode 
financiar acções de preparação, 
acompanhamento, apoio administrativo e 
técnico, avaliação, auditoria e controlo, 
necessárias tanto aos serviços 
administrativos públicos como a outros 
intervenientes territoriais pertinentes, tais 
como as organizações não governamentais 
(ONG), as associações de autarcas e as 
organizações socioprofissionais e 
ambientais.

Or. fr

Justificação

É importante precisar que os outros intervenientes territoriais, para além do Estado e das 
autarquias regionais e locais, podem solicitar esta assistência técnica, necessária para a 
aplicação do Regulamento (CE) (...) e de todos os programas operacionais, já que, até à 
data, pouco beneficiaram dela. 

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 37
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 contexto, 
as iniciativas locais de desenvolvimento e 
de emprego e o seu potencial de inovação 
desempenham um papel importante.

Or. de
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 38
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, a sua 
dimensão cultural, o desenvolvimento do 
turismo e a diversificação da economia das 
zonas dependentes da pesca, à margem das 
actividades tradicionais, bem como a 
criação de empregos duradouros e 
contribuir para que estas regiões se tornem 
num pólo de atracção tanto do ponto de 
vista económico como social.

Or. de

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 39
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, segundo uma 
óptica de crescimento sustentável.

Or. pt
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Justificação

Em consonância com as conclusões do Conselho Europeu de Gotemburgo de 15 e 16 de 
Junho de 2001.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Alteração 40
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) É desejável alargar os meios e as 
áreas de apoio no que diz respeito ao 
objectivo de convergência, introduzindo um 
novo mecanismo de ajuda às PME e uma 
nova abordagem ao desenvolvimento 
regional, colocando à disposição das PME, 
a título gratuito, os resultados do trabalho 
de investigação financiado na íntegra 
através de fundos públicos. 

Or. en

Justificação

A presente alteração introduz uma abordagem inovadora no que se refere à investigação. 
Primeiro, obriga os institutos de investigação integralmente financiados pelo orçamento 
público (comunitário ou nacional) a pôr à disposição das PME os resultados da sua 
investigação, procurando transpô-la numa aplicação industrial directa. Segundo, 
dispor-se-á, essencialmente, de uma transferência directa do conhecimento obtido através de 
financiamento público para aqueles que estão interessados no desenvolvimento adicional 
desse mesmo conhecimento para fins de desenvolvimento regional.

Alteração apresentada por Salvatore Tatarella

Alteração 41
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) Deve, além disso, ser assegurada 
uma maior coordenação entre as acções do 
FEDER e o Sétimo Programa-Quadro.

Or. it

Justificação

É importante que o FEDER seja coordenado com o Sétimo Programa-Quadro com vista à 
realização da sociedade do conhecimento desejada pela Estratégia de Lisboa, conforme se 
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pode ler nos artigos 4 e 5 da proposta de regulamento apresentada pela Comissão.

Alteração apresentada por Michl Ebner

Alteração 42
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) O potencial do FEDER para a 
promoção da integração económica e social 
- em especial em regiões multiculturais e 
plurilingues - deve ser salientado.

Or. de

Justificação

É precisamente nas regiões multiculturais e pluriétnicas que o FEDER encontra a sua melhor 
aplicação, o que deverá ser realçado explicitamente uma vez que estas regiões desempenham 
frequentemente um papel de precursoras no tocante à utilização de fundos destinados ao 
fomento de várias culturas e línguas.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo e Fernando Fernández Martín

Alteração 43
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 decorrentes da sua 
situação social e económica estrutural 
especial e agravados por factores como 
afastamento, insularidade, reduzida 
superfície, relevo e clima adversos e 
dependência económica de um reduzido 
número de produtos, factores esses cuja 
persistência e combinação entravam 
seriamente o seu desenvolvimento e o seu 
acesso ao mercado interno. Essa derrogação 
exige a utilização do nº 2 do artigo 299º do 
Tratado, bem como o artigo III-424º do 
Tratado que estabelece uma Constituição 
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para a Europa, como base jurídica.

Or. es

Justificação

O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional deve contemplar as dificuldades de acesso 
ao mercado que caracterizam todas as zonas afectadas por limitações permanentes devido às 
suas características geoeconómicas particulares.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 44
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, 
em consonância com o nº 2 do artigo 299º 
do Tratado como base jurídica.

Or. pt

Justificação

É conveniente realçar a necessária aplicação das disposições previstas no Tratado, 
designadamente no nº 2 do artigo 299º.

Alteração apresentada por Mieczysław Edmund Janowski e Adam Jerzy Bielan

Alteração 45
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 

Suprimido
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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.

Or. pl

Alteração apresentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper e Maria Berger

Alteração 46
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 
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, 
zonas montanhosas e zonas escassamente 
povoadas cujo desenvolvimento é entravado 
por desvantagens geográficas ou naturais. 
Além disso, deverão ser tidas em 
consideração as dificuldades específicas 
das regiões que, até 30 de Abril de 2004, 
formavam uma fronteira exterior da 
Comunidade e que deixaram de ter este 
estatuto.

Or. de

Justificação

As regiões fronteiriças que antes da adesão à UE dos países da Europa de Leste formavam 
uma fronteira exterior da Comunidade vêm-se agora confrontadas com desafios específicos. 
O fosso em matéria de bem-estar nestas regiões é considerável. Na altura em que a Europa 
se encontrava dividida estas eram regiões perdedoras, pelo que o mesmo não poderá 
acontecer uma segunda vez. Além disso, estas antigas regiões na zona de confluência são 
importantes para que o alargamento da UE a Leste seja bem sucedido.
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Alteração apresentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper e Maria Berger

Alteração 47
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 
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, 
zonas montanhosas e zonas escassamente 
povoadas, bem como em determinadas 
regiões fronteiriças, cujo desenvolvimento é 
entravado por desvantagens geográficas ou 
naturais.

Or. de

Justificação

No artigo III-220º da Constituição para a Europa certas regiões fronteiriças são 
reconhecidas como sendo regiões com problemas específicos, o que deverá igualmente 
reflectir-se na solidariedade europeia.

Alteração apresentada por Salvatore Tatarella

Alteração 48
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 
especiais sentidas por determinadas ilhas, 
zonas montanhosas e zonas escassamente 
povoadas cujo desenvolvimento é entravado 

(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 ou por factores 
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pela situação geográfica. socioeconómicos.

Or. it

Justificação

Os obstáculos ao desenvolvimento das ilhas, das zonas montanhosas e das zonas 
escassamente povoadas podem depender de múltiplos factores, pelo que seria redutor indicar 
apenas a situação geográfica quando se fala de acessibilidade e de afastamento dos grandes 
mercados.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 49
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 
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, 
zonas montanhosas, zonas fronteiriças e 
zonas escassamente povoadas cujo 
desenvolvimento é entravado pela situação 
geográfica, com vista a apoiar um 
desenvolvimento autónomo e sustentável 
nestas regiões.

Or. de 

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 50
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 

(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 



AM\562438PT.doc 15/159 PE 357.528v01-00

PT

deve igualmente abordar as dificuldades 
especiais sentidas por determinadas ilhas, 
zonas montanhosas e zonas escassamente 
povoadas cujo desenvolvimento é entravado 
pela situação geográfica.

deve igualmente abordar as dificuldades 
especiais sentidas pelas regiões insulares, 
zonas montanhosas e zonas escassamente 
povoadas cujo desenvolvimento é entravado 
pela situação geográfica.

Or. fr

Justificação

É conveniente utilizar os termos do artigo III-220º do Tratado Constitucional.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 51
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 comunitárias. Esta sinergia deverá 
ser reflectida nos planos-quadro 
estratégicos nacionais e nos programas 
operacionais correspondentes.

Or. de 

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 52
Considerando 12

(12) É necessário estabelecer disposições 
específicas relativas à programação, gestão, 
acompanhamento e controlo dos programas 
operacionais no âmbito do objectivo 
“Cooperação territorial europeia”.

(12) É necessário estabelecer disposições 
específicas relativas à programação, gestão, 
acompanhamento e controlo dos programas 
operacionais no âmbito do objectivo 
“Cooperação territorial europeia”, bem como 
garantir a complementaridade e a 
coerência com outras políticas 
comunitárias, nomeadamente a "Política 
de Grande Vizinhança".

Or. pt
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Justificação

Em conformidade com a Comunicação da Comissão - terceiro relatório sobre a coesão 
económica e social (COM(2004)0107).

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 53
Considerando 12

(12) É necessário estabelecer disposições 
específicas relativas à programação, gestão, 
acompanhamento e controlo dos programas 
operacionais no âmbito do objectivo 
“Cooperação territorial europeia”.

(12) É necessário estabelecer disposições 
específicas relativas à programação, gestão, 
acompanhamento e controlo dos programas 
operacionais no âmbito do objectivo 
“Cooperação territorial europeia”, nas quais 
se reflicta o carácter transfronteiriço 
transnacional ou interregional das acções.

Or. de 

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 54
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 as vertentes transnacional 
e transfronteiriça do objectivo de 
"cooperação territorial europeia". A 
vertente transfronteiriça requer uma 
atenção particular, já que a União 
conheceu um alargamento considerável das 
suas fronteiras e que muitas das regiões 
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que registam um atraso de desenvolvimento 
são regiões fronteiriças.

Or. en

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 comunitária numa União alargada.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 55
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. Estes projectos devem 
ser financiados apenas pelo Novo 
Instrumento de Vizinhança e Parceria e 
pelo Instrumento de Pré-Adesão.

Or. en

Justificação

Não se justifica que os projectos inteiramente localizados no território de países terceiros 
sejam financiados pelo FEDER quando a UE dispõe dos instrumentos financeiros específicos 
destinados aos países terceiros. O FEDER deve ser exclusivamente usado para os projectos 
realizados no território da UE. 
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 56
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. Deverá igualmente 
garantir-se que as regiões fronteiriças em 
questão da União não sejam prejudicadas 
no que respeita às possibilidades e direitos 
de que gozavam até à data e como regiões 
situadas nas fronteiras internas da UE. 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.

Or. de

Justificação

Os regulamentos existentes deixam reconhecer o perigo de que as regiões fronteiriças da UE, 
no que respeita à sua participação na elaboração e aplicação dos programas 
(subsidiariedade e parceria), bem como à elegibilidade para as ajudas (por exemplo, ajudas 
orçamentais, ajudas a produtos alimentícios), virão a estar numa situação menos favorável e 
que será atribuída demasiada atenção às regiões fronteiriças que não fazem parte da UE.  

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 57
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 

(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 



AM\562438PT.doc 19/159 PE 357.528v01-00

PT

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.

desenvolvimento. É, portanto, conveniente 
autorizar, com carácter excepcional e sempre 
que seja em benefício da cooperação 
transfronteiriça com as regiões da 
Comunidade, o financiamento da assistência 
do FEDER a projectos situados no território 
de países terceiros.

Or. de

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 58
Considerando 13 bis

(13 bis) As disposições gerais prevêem uma 
repartição indicativa dos recursos 
financeiros dedicados ao FEDER entre os 
vários objectivos, que constitui um quadro 
financeiro suficiente para fazer frente aos 
desafios dos três objectivos. Apesar da 
maior flexibilidade do artigo 5º, este quadro 
financeiro deve ser preservado tal como 
disposto no Regulamento do Conselho que 
estabelece disposições gerais.

Or. en

Justificação

A diferença entre as necessidades das regiões elegíveis para o objectivo "Competitividade 
regional e emprego" aumentou significativamente com o alargamento da União e, dado que o 
princípio de subsidiariedade deve permitir às autoridades regionais definir as suas 
prioridades respectivas, conviria que o âmbito de intervenção do artigo 5º gozasse de maior 
flexibilidade.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo e Fernando Fernández Martín

Alteração 59
Artigo 1, parágrafo 2

O presente regulamento estabelece 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de zonas urbanas e rurais, de 

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

zonas dependentes da pesca, das regiões 
ultraperiféricas, das regiões insulares e de 
zonas com dificuldades naturais ou 
demográficas permanentes, bem como das 
zonas com reduzida densidade 
populacional, transfronteiriças e de 
montanha.

Or. es

Justificação

Aquando do estabelecimento de disposições específicas não devem esquecer-se as zonas com 
dificuldades de acesso ao mercado interno.

Alteração apresentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper e Maria Berger

Alteração 60
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, das regiões fronteiriças 
onde se registe um grande fosso em matéria 
de bem-estar e de zonas com dificuldades 
naturais.

Or. de

Justificação

As regiões fronteiriças são, em princípio, mais afectadas por uma cooperação mais estreita 
na Europa do que as regiões interiores. Nas regiões fronteiriças onde se regista um grande 
fosso em matéria de bem-estar, a solidariedade europeia reveste-se de importância 
particular, pelo que convém assegurar a coesão e a criação de um espaço económico comum.  

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 61
Artigo 2

O FEDER participará no financiamento de 
assistência destinada ao reforço da coesão 

O FEDER participará no financiamento de 
assistência destinada ao reforço da coesão 
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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.

económica, social e territorial no contexto 
de uma estratégia 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.

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:
 

a) à necessidade de reforçar a 
competitividade e a inovação, de criar 
emprego sustentável, de promover a 
inclusão social e a igualdade entre homens 
e mulheres, de combater a descriminação e 
de realizar melhorias em matéria de 
ambiente, através da aplicação da 
legislação comunitária nesta matéria e de 
uma gestão correcta da rede Natura 2000;
b) à necessidade de remover os obstáculos 
ao acesso das pessoas com deficiência aos 
bens e serviços nas zonas urbanas,  
garantindo que a acessibilidade seja uma 
condição para todos os projectos que 
beneficiam dos Fundos.

Or. en

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 62
Artigo 2

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 

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

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, cujos 
pormenores serão determinados pelos 
parceiros regionais e locais, de acordo com 
programas operacionais e regras nacionais,
em especial:
a) a necessidade de reforçar a 
competitividade e a inovação, de criar 
emprego sustentável, de promover a 
inclusão social e a igualdade entre homens 
e mulheres e de realizar melhorias em 
matéria de ambiente através da aplicação 
da legislação comunitária nesta matéria;
b) a necessidade de remover os obstáculos 
ao acesso das pessoas com deficiência aos 
bens e serviços nas zonas urbanas,  
garantindo que a acessibilidade seja uma 
condição para todos os projectos que 
beneficiam dos Fundos.

Or. en

Justificação

As actividades elegíveis previstas para a Competitividade Regional e o Emprego são 
demasiado minuciosas e restritas para reflectir as necessidades de desenvolvimento de todas 
as regiões na UE. As propostas actuais não reconhecem as necessidades das zonas rurais, em 
particular.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Alteração 63
Artigo 2

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 a reforçar a coesão 
económica, social e territorial através da 
identificação e do tratamento das causas 
subjacentes às disparidades regionais e do 
apoio ao desenvolvimento e ajustamento 
estrutural das economias regionais, 
incluindo a reconversão das regiões 
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industriais em declínio.
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 através de uma abordagem 
inovadora ao desenvolvimento regional 
destinada a criar emprego sustentável e de 
promover um crescimento económico 
respeitador do ambiente.

Or. en

Justificação

A presente alteração e a relativa ao Considerando 3 destinam-se a defender que a principal 
finalidade do FEDER é a de erradicar as causas das disparidades regionais. Daí que a 
assistência do FEDER deva ser concentrada nos factores subjacentes que, pela sua natureza, 
induzem e acentuam as disparidades regionais. Além disso, clarifica que a inovação, por si 
só, não conduz, necessariamente, à redução das disparidades regionais, nem leva a um 
crescimento sustentável. Por outro lado, uma abordagem inovadora ajudaria a induzir um 
efeito multiplicador na criação de emprego.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 64
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 a reconversão das regiões 
industriais em declínio e a resolução de 
problemas sociais, ecológicos e económicos 
nas zonas urbanas.

Or. de

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 65
Artigo 2, parágrafo 1
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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 inter-regionais e 
intra-regionais e do apoio ao 
desenvolvimento e ajustamento estrutural 
das economias regionais, incluindo a 
reconversão das regiões industriais em 
declínio.

Or. en

Justificação

A pobreza relativa nos Estados-Membros é, afinal, uma não convergência entre os 
Estados-Membros mais pobres e os mais ricos e o FEDER constitui um instrumento excelente 
para resolver esta questão.

Alteração apresentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger e 
Lambert van Nistelrooij

Alteração 66
Artigo 3, nº 2, alínea a)

a) Investimento produtivo; a) Investimento produtivo com vista à 
criação ou manutenção de postos de 
trabalho duradouros;

Or. de

Justificação

À luz das elevadas taxas de desemprego na Europa, convém precisar que as empresas que 
assegurem postos de trabalho ou criem novos empregos poderão solicitar uma ajuda. Isto 
deverá ficar bem claro.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Alteração 67
Artigo 3, nº 2, alínea b)

b) Infra-estruturas; b) Infra-estruturas físicas e tecnológicas;

Or. en
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Justificação

Os dois objectivos "físico e tecnológico" definem, essencialmente, o tipo de infra-estruturas 
que seria considerado elegível para financiamento pelo FEDER. Infra-estruturas de qualquer 
tipo não definido não contribuiriam, necessariamente, para aumentar a produtividades das 
regiões. Daí, ser necessária a clarificação proposta pela presente alteração. 

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 68
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 
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 integração, 
iniciativas locais conjuntas, criação de 
redes e cooperação, troca de sinergias entre 
regiões, cidades, localidades e intervenientes 
sociais, económicos e ambientais 
pertinentes;

Or. pt

Justificação

Reforça a necessidade de uma maior interacção transnacional entre as diferentes 
autoridades regionais e locais, como também entre os vários intervenientes sociais, 
económicos e ambientais.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 69
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 

c) iniciativas de desenvolvimento que 
consistam em 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 criação de 
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de experiências entre regiões, cidades e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes;

redes ou intercâmbio de experiências entre 
regiões, cidades, iniciativas locais conjuntas
e intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes;

Or. en

Justificação

A primeira parte da presente alteração prende-se com a definição, no sentido de que as 
"iniciativas de desenvolvimento" devem ser noções específicas e não abstractas. A segunda 
parte introduz a "criação de redes de experiências" como meio inovador para atingir o 
objectivo da assistência do FEDER, em associação com as "iniciativas locais conjuntas" que, 
pela sua natureza, promovem a participação das autoridades locais no desenvolvimento 
regional.

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 70
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 
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, iniciativas 
locais conjuntas, criação de redes, 
cooperação e intercâmbio de experiências 
entre regiões, cidades e intervenientes 
sociais, económicos e ambientais 
pertinentes;

Or. it

Justificação

A cooperação territorial deve poder ser expressa de diferentes formas. Por conseguinte, para 
além do intercâmbio de experiências propostos pela Comissão, haverá que prever também 
outros tipos de iniciativas.
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 71
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; 

Or. de

Alteração apresentada por Garrelt Duin

Alteração 72
Artigo 3, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) Dinâmica de crescimento e emprego 
das pequenas e médias empresas (campos  
de acção empresarial como, por exemplo, a 
criação de empresas, a cessão de empresas, 
o dinamismo empresarial, as exportações e 
o desenvolvimento de domínios de 
competência);

Or. de

Justificação

Nomeadamente para as regiões com problemas sócio-económicos é importante que através 
da promoção destes campos de acção sejam criadas as condições adequadas para o 
crescimento económico e do emprego.  

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 73
Artigo 3, nº 2, alínea c bis) (novo)
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c bis) Todas as acções referidas nos artigos 
8º, 9º e 10º do presente regulamento são
adicionais em relação aos domínios 
prioritários supracitados e receberão 
tratamento igual no que se refere à 
atribuição de fundos, nomeadamente a 
reabilitação complexa de zonas urbanas 
degradadas, referidas no artigo 8º, zonas 
rurais e zonas dependentes da pesca, 
referidas no artigo 9º, e zonas com 
desvantagens naturais, referidas no artigo 
10º;

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração é o de clarificar a articulação entre os artigos 4º e 5º e os 
artigos 8º, 9º e 10º.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 74
Artigo 3, nº 2

2. O FEDER contribuirá para o 
financiamento do seguinte:

O FEDER contribuirá para o financiamento 
do seguinte:

a) Investimento produtivo; a) Investimento produtivo; 
b) Infra-estruturas; b) Infra-estruturas;

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 
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 cooperação 
entre os níveis regional e local e 
intervenientes sociais, económicos e 
ambientais pertinentes;

d)  Assistência técnica tal como referida nos 
artigos 43º e 44º do Regulamento (CE) nº 
(…).

d) Assistência técnica tal como referida nos 
artigos 43º e 44º do Regulamento (CE) nº 
(…).

e) investimento no património cultural;
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f) investimento em edifícios e instalações 
para uma política de formação para a 
adaptabilidade e uma política activa de 
emprego;
g) custos de funcionamento das actividades 
de formação para a adaptabilidade e da 
política activa de emprego acima referidas, 
na medida em que se enquadrem no âmbito 
do FEDER, nos termos do nº 2 do artigo 
33º do Regulamento (CE) do Conselho  ...;

Or. en

Justificação

Limitar a cooperação territorial ao intercâmbio de experiências parece indevidamente 
restritivo, dado que este último é apenas um aspecto da primeira. Por outro lado, seria 
conveniente, com base nas experiências positivas ao abrigo dos financiamentos do FEDER, 
identificar e especificar o investimento na restauração, reestruturação e valorização do 
património cultural, bem como o investimento em estruturas públicas que têm um papel 
funcional e estrutural na execução das actividades do FSE. Conviria, também, definir 
claramente a elegibilidade no que se refere às despesas correntes, a fim de assegurar a 
inteireza e a coerência com outros artigos na proposta (ver nº 2 do artigo 8º).

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 75
Artigo 4, frase introdutória

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 à criação de postos 
de trabalho duradouros, principalmente nos 
seguintes domínios: 

Or. de

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 76
Artigo 4, parte introdutória
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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, local, urbano e 
rural através da mobilização e reforço da 
capacidade endógena mediante programas 
destinados à modernização e diversificação 
das estruturas económicas regionais, 
principalmente nos seguintes domínios:

Or. en

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 77
Artigo 4, parágrafo 1

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, administrativas e sociais
regionais, principalmente nos seguintes 
domínios:

Or. it

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 78
Artigo 4, nº -1 (novo)

-1) Inovação territorial, incluindo o reforço 
das capacidades dos actores institucionais, 
sociais e económicos regionais e locais e a 
modernização das administrações públicas, 
das agências de desenvolvimento e das 
instituições financeiras;

Or. it
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Justificação

Há que distinguir a noção de inovação territorial da de inovação das empresas. Esta última, 
se bem que seja importante, constitui apenas uma dimensão da primeira. Por conseguinte, é 
necessário colocar a tónica na importância fundamental do papel que as instituições 
presentes a nível local desempenham no desenvolvimento duradouro do território.

Alteração apresentada por Rolf Berend, Markus Pieper, Henri Weber e Lambert van 
Nistelrooij

Alteração 79
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 
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;

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 
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; apoio dos 
instrumentos clássicos de fomento da 
economia regional como, por exemplo, o 
fomento dirigido de estabelecimentos e 
investimentos das empresas para além do 
domínio das PME, bem como criação e 
melhoria da infra-estrutura económica;

Or. de

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 80
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 

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 
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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 
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;

em pequenas e médias empresas (PME) e à 
transferência de tecnologias, a recolha e a 
divulgação da informação, o financiamento 
da adopção, pelas empresas, de novas 
tecnologias, os procedimentos de qualidade, 
as normas técnicas e ambientais, a melhoria 
dos vínculos entre empresas, universidades, 
organizações não governamentais e centros
de investigação e tecnologia, a formação de 
redes empresariais e de agrupamentos de 
empresas, o apoio à prestação de serviços 
empresariais e tecnológicos a grupos de 
empresas, o fomento do espírito empresarial 
e o financiamento de inovações para as 
empresas através de novos instrumentos de 
financiamento;

Or. en

Justificação

O objectivo é o de promover um melhor controlo e divulgação da IDT. As disposições do nº 1 
devem ser utilizadas com mais flexibilidade, permitindo às empresas, e não apenas às PME, 
participar nas acções de IDT. Isto tem uma importância considerável, pois a participação de 
empresas de maior dimensão permite um maior impacto.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 81
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 
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 

1) Investigação e desenvolvimento 
tecnológico (IDT), inovação e espírito 
empresarial, incluindo o reforço das 
capacidades regionais de investigação e 
desenvolvimento tecnológico e integração 
das mesmas na Área Europeia de 
Investigação, 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, inclusive através 
do recurso a possíveis parcerias público-
privadas, a formação de redes empresariais e 
de agrupamentos de empresas, o apoio à 
prestação de serviços empresariais e 
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instrumentos de financiamento; tecnológicos a grupos de PME, o fomento do 
espírito empresarial e o financiamento de 
inovações para PME através de novos 
instrumentos de financiamento;

Or. pt

Justificação

O reforço do desenvolvimento tecnológico deve incluir um fortalecimento da integração das 
capacidades regionais de IDT na Área Europeia de Pesquisa, em conformidade com a 
Estratégia de Lisboa. 
O possível recurso às parcerias público-privadas poderá servir de meio para melhorar a 
relação entre as necessidades do mercado de trabalho e as potencialidades a vários níveis 
oferecidas por universidades.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 82
Artigo 4, n° 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 
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;

1. Investigação e desenvolvimento 
tecnológico (IDT), inovação e espírito 
empresarial, incluindo o reforço das 
capacidades regionais de investigação e 
desenvolvimento tecnológico, a redução da 
clivagem tecnológica entre as regiões, 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 
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;

Or. es
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Alteração apresentada por Brigitte Douay e Bernadette Bourzai

Alteração 83
Artigo 4, n° 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 
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;

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 
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, a melhoria 
das competências e da capacidade de 
intervenção e de representatividade das 
organizações de PME, de micro-empresas e 
de empresas artesanais, bem como o 
reforço da cooperação e da concertação 
entre estas organizações e as dos antigos 
Estados-Membros;

Or. fr

Justificação

As medidas previstas no artigo 4º só poderão ser implementadas mediante a participação e o 
envolvimento das organizações representativas de PME, de micro-empresas e de empresas 
artesanais. Os objectivos da convergência serão atingidos graças a uma política activa de 
apoio a estas organizações e à cooperação entre as organizações dos novos e dos antigos 
Estados-Membros. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Alteração 84
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis) Os produtos da investigação 
integralmente financiada por fundos 
públicos, por meio do orçamento 
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comunitário ou pelos centros nacionais de 
investigação, que ainda não tenham dado 
lugar a patentes, podem ser oferecidos às 
PME a título gratuito, sempre que essa 
investigação se transforme directamente 
num produto industrial inovador. A fim de 
apoiar o intercâmbio de conhecimentos 
sem necessidade de desenvolver novos 
conhecimentos, pôr-se-á à disposição, como 
instrumento geral, a aplicação de um 
"recibo de conhecimento". 

Or. en

Justificação

Na UE e, provavelmente, na maioria dos Estados-Membros não existe um mecanismo através 
do qual a investigação levada a cabo pelas universidades ou pelos centros de investigação 
possa conduzir a uma aplicação industrial. A ausência deste mecanismo constitui um 
obstáculo ao desenvolvimento, o que a presente alteração procura remediar. Introduz um 
novo mecanismo de apoio às PME, aplicando à inovação industrial os conhecimentos 
existentes, oriundos dos centros de investigação, e apoia a utilização de um "recibo de 
conhecimento" para as PME. Esta investigação é viabilizada pelo financiamento prestado 
pelo sector público.

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 85
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 a 
serviços públicos em linha, bem como o 
desenvolvimento dos mesmos, a prestação 
de ajuda e serviços às PME e, 
especialmente, aos grupos afectados pela 
exclusão social, a fim de adoptarem e 
utilizarem com eficácia tecnologias da 
informação e comunicação (TIC);

Or. en

Justificação

A incorporação dos grupos socialmente excluídos é um elemento central para os objectivos 
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dos fundos estruturais.

Alteração apresentada por Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Alteração 86
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, em 
especial 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);

Or. en

Justificação

O artigo 4º do FEDER, que diz apenas respeito às regiões do Objectivo 1, realça, e bem, a 
importância da sociedade da informação. A inclusão é um elemento essencial do objectivo da 
Comunidade Europeia de realizar uma sociedade da informação para todos, isto é, a 
promoção do acesso à sociedade da informação para os grupos vulneráveis. O FEDER deve 
consagrar-se inteiramente aos objectivos globais e aos objectivos de e-inclusão e 
e-acessibilidade e, por conseguinte, deve assegurar que as actividades apoiadas neste 
domínio prestam a devida atenção e reconhecem a necessidade de promover e garantir a 
acessibilidade das pessoas com deficiência à sociedade da informação. 

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 87
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, em 
especial 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 
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(TIC);

Or. en

Justificação

O artigo 4º do FEDER, que diz apenas respeito às regiões do Objectivo 1, realça, e bem, a 
importância da sociedade da informação. A e-inclusão é um elemento essencial do objectivo 
da Comunidade Europeia de realizar uma sociedade da informação para todos, isto é, a 
promoção do acesso à sociedade da informação para os grupos vulneráveis. O FEDER deve 
consagrar-se inteiramente aos objectivos globais e aos objectivos de e-inclusão e 
e-acessibilidade e, por conseguinte, deve assegurar que as actividades apoiadas neste 
domínio prestam a devida atenção e reconhecem a necessidade de promover e garantir a 
acessibilidade das pessoas com deficiência à sociedade da informação.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 88
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, o apoio a grupos 
afectados pela exclusão social para 
colmatar as disparidades no acesso às TIC, 
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);

Or. en

Justificação

A necessidade de assegurar que este objectivo é socialmente inclusivo.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 89
Artigo 4, nº 2

2) Sociedade da informação, incluindo o 
desenvolvimento de conteúdos, serviços e 

2) Sociedade da informação, incluindo o 
desenvolvimento de conteúdos, serviços e 
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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);

aplicações locais, o apoio aos grupos 
socialmente desfavorecidos para prevenir 
disparidades no acesso às tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), a 
prestação de ajuda e serviços às PME a fim 
de adoptarem e utilizarem com eficácia as 
TIC, o desenvolvimento das 
infra-estruturas das TIC, especialmente as 
infra-estruturas de banda larga, nas 
regiões e Estados-Membros menos 
desenvolvidos;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa fazer face às diferenças significativas entre os Estados-Membros no que 
se refere à utilização das infra-estruturas TIC (por exemplo, a banda larga), porque estas 
contribuem em grande medida para a convergência e a competitividade e têm uma 
importância essencial para todas as autoridades competentes que prestam serviços públicos.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 90
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis) Melhoria do acesso a serviços 
públicos em linha, bem como o 
desenvolvimento dos mesmos, incluindo o 
desenvolvimento das infra-estruturas TIC, 
especialmente as infra-estruturas de banda 
larga, no domínio dos serviços públicos, 
nomeadamente de saúde, assistência social, 
educação, protecção ambiental, etc.;

Or. en

Justificação

Ver a alteração 88.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 91
Artigo 4, nº 2 bis (novo)
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2 bis) Promoção da igualdade entre 
homens e mulheres, incluindo o fomento 
da criação de novas empresas, medidas 
específicas para empresárias com vista a 
facilitar a exploração económica de novas 
ideias e apoio à criação de novas empresas 
por universidades e empresas existentes, 
bem como a promoção de infra-estruturas e 
serviços que permitam conciliar a vida 
familiar e a vida profissional;

Or. de

Justificação

Cf. resolução do PE (P5_TA(2003)0093), em especial os nºs 1 e 14.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 92
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 técnicas ambientais 
inovadoras, investimentos relacionados com 
a gestão de resíduos e a gestão e a
qualidade da água, incluindo a segurança 
do abastecimento de água potável e o 
tratamento de águas residuais urbanas em 
conformidade com a Directiva-Quadro 
relativa à água, incluindo medidas 
destinadas à respectiva aplicação, a 
melhoria da qualidade do ar nas zonas 
urbanas, a prevenção e o controlo integrado 
da poluição, a eliminação de resíduos 
antigos susceptíveis de contaminarem o 
ambiente e a reabilitação de sítios e terrenos 
contaminados, a promoção da 
biodiversidade e da protecção da natureza, a 
promoção da criação de infra-estruturas 
destinadas à aplicação da Natura 2000, a 
ajuda às PME a fim de promover modelos de 
produção sustentáveis, a prevenção da 
poluição e a gestão económica dos recursos 
naturais através da introdução de sistemas 
rentáveis de gestão ambiental e a adopção e 
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utilização de tecnologias inovadoras;

Or. de

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 93
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, 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 terrenos 
comuns de propriedade pública 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 do transporte 
público limpo, a prevenção dos riscos, 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;

Or. en

Justificação

O objectivo é o de incluir no âmbito do objectivo "Convergência" alguns dos aspectos que 
afectam significativamente mais regiões que actualmente apenas são 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 apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 94
Artigo 4, nº 3 bis (novo)

3 bis) Conversão, incluindo a análise de 
resíduos antigos susceptíveis de 
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contaminarem o ambiente, saneamento de 
terrenos militares e respectiva conversão 
para fins civis, recuperação da natureza ou 
reflorestamento, eliminação de gases de 
combate, reconstrução e modernização de 
casernas e dos terrenos onde estavam 
situadas com vista ao relançamento 
económico, social e cultural,  incluindo a 
região onde estão inseridos e, neste 
contexto, nomeadamente a promoção de 
PME;

Or. de

Justificação

Os sítios militares antigos, enquanto herança da Guerra-Fria, representam, para algumas 
regiões e cidades onde existem muitas casernas, um grande esforço em matéria de 
saneamento e um entrave ao desenvolvimento.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 95
Artigo 4, n° 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 cultural em apoio do 
desenvolvimento económico, ajuda ao 
melhoramento da prestação de serviços de 
turismo através de novos serviços de elevado 
valor acrescentado, bem como ao incentivo 
da passagem para novos modelos de 
turismo mais sustentáveis;

Or. es

Alteração apresentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Alteração 96
Artigo 4, nº 5

5) Turismo, incluindo a promoção das 5) Turismo e cultura, incluindo a promoção 
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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;

das riquezas naturais e culturais como 
potencial para o desenvolvimento do turismo 
sustentável, protecção e valorização do 
património cultural, desenvolvimento das 
infra-estruturas culturais em apoio do 
desenvolvimento económico e do aumento 
da capacidade de atracção das regiões, 
ajuda ao melhoramento da prestação de 
serviços de turismo e culturais, através de 
novos serviços de elevado valor 
acrescentado;

Or. en

Justificação

Os investimentos no domínio das infra-estruturas desportivas e dos serviços culturais têm 
uma considerável influência na situação social e económica da região. Criam novas 
perspectivas de emprego e atracções turísticas e melhoram a qualidade de vida dos 
habitantes locais. Daí, a grande importância de incluir as questões culturais neste artigo.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 97
Artigo 4, nº 5 bis (novo)

5 bis) Relançamento económico e social 
das cidades e dos subúrbios afectados por 
crises, planos globais para o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
urbanas afectadas por crises, das cidades 
de média e pequena dimensão com uma 
função central e dos subúrbios, 
redinamização da relação entre a cidade e 
a respectiva região circundante no tocante 
à prestação de serviços públicos de base;

Or. de

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 98
Artigo 4, nº 5 ter (novo)

5 ter) Economia social, criação de infra-
estruturas com dimensões apropriadas ao 
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desenvolvimento local e ao 
desenvolvimento do emprego; auxílios às 
estruturas locais de prestação de serviços 
destinadas à criação de postos de trabalho, 
com exclusão das medidas financiadas pelo 
Fundo Social Europeu (FSE);

Or. de

Justificação

O domínio da economia social reveste-se de grande importância nomeadamente para o 
desenvolvimento de bairros urbanos com problemas. A redacção adoptada corresponde à do 
artigo 2º, nº 1, alínea c), subalíneas v) e vi) do Regulamento (CE) nº 1783/1999 relativo ao 
FEDER.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 99
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, nomeadamente 
por parte de pessoas com mobilidade 
reduzida, para conseguir um maior 
equilíbrio da distribuição modal dos 
transportes, para promover sistemas 
intermodais e reduzir impactos ambientais, 
incluindo o barulho ambiente e a poluição 
com partículas de pó e a introdução de 
combustíveis de substituição;

Or. de

Alteração apresentada por Rolf Berend, Markus Pieper e Henri Weber

Alteração 100
Artigo 4, nº 6

6) Investimentos em transportes, incluindo 
redes transeuropeias e estratégias integradas 
para transportes urbanos limpos, que 

6) Investimentos em transportes, incluindo 
redes transeuropeias, a fim de permitir 
nomeadamente que os países da adesão 
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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;

participem de forma acrescida na divisão 
do trabalho a nível europeu e mundial, 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;

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 160º do Tratado CE, o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) tem por objectivo contribuir para a correcção dos principais 
desequilíbrios regionais na Comunidade. Nomeadamente os novos estados-federados da 
Alemanha e os 10 países da adesão deverão ser plenamente associados à divisão mundial do 
trabalho.  

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 101
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 a construção e 
melhoria de estradas fora do âmbito 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 Comunidade, 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;

Or. en
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Justificação

A construção e a melhoria de estradas fora da espinha dorsal das RTE-T deve figurar 
explicitamente no texto do regulamento, especialmente como 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 o são 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 apresentada por Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Alteração 102
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, em 
particular a igualdade de acesso aos 
transportes para as pessoas com 
deficiência, 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;

Or. en

Justificação

O artigo 4º do FEDER, que diz apenas respeito às regiões do Objectivo 1, realça a 
importância do sector dos transportes. 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 seja acessível nos sectores do 
turismo, dos transportes e do ambiente urbano. 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 apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 103
Artigo 4, nº 6



PE 357.528v01-00 46/159 AM\562438PT.doc

PT

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, em 
particular a igualdade de acesso aos 
transportes para as pessoas com 
deficiência, 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;

Or. en

Justificação

O artigo 4º do FEDER, que diz apenas respeito às regiões do Objectivo 1, realça a 
importância do sector dos transportes. 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 seja acessível nos sectores do 
turismo, dos transportes e do ambiente urbano. 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 apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 104
Artigo 4, n° 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 
Galileo) 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;

Or. es
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Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 105
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 e 
sustentáveis, 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;

Or. en

Justificação

Nas zonas urbanas, os transportes têm de ser sustentáveis.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 106
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, que 
contribuam para aumentar a capacidade de 
atracção e a qualidade de vida nas regiões, 
melhorar a base das competências e 
assegurar o acesso às TIC, incluindo o 
acesso à banda larga e aos computadores 
por parte dos estabelecimentos de ensino e 
aos produtos de IDT por parte das zonas 
dependentes da agricultura e da pesca, bem 
como das zonas com desvantagens 
naturais;

Or. en

Justificação

É importante assegurar que as zonas periféricas possam obter benefícios práticos dos planos 
de alargamento das infra-estruturas e utilização das TIC.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 107
Artigo 4, nº 8

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

8) Fortes investimentos em educação, que 
contribuam para aumentar a capacidade de 
atracção, a qualidade de vida nas regiões e 
contribuam para uma reabilitação dos 
modelos produtivos;

Or. pt

Justificação

Em consonância com a Estratégia de Lisboa, definida no Conselho Europeu de Lisboa, em 
Março de 2000.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 108
Artigo 4, n° 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 
(como, por exemplo, quadros digitais) que 
facilitem o acesso a distância;

Or. es

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 109
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, que 
contribuam para apoiar o aumento das 
competências e a promoção da 
aprendizagem ao longo da vida;
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Or. en

Justificação

O aumento das competências e a promoção da aprendizagem ao longo da vida e os 
investimentos em matéria de ensino, através dos quais se aumenta a capacidade de atracção 
e a qualidade de vida das regiões.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 110
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 o 
acesso aos serviços de saúde que 
contribuam para o desenvolvimento regional 
e a qualidade de vida nas regiões, incluindo 
através da utilização das TIC;

Or. en

Justificação

A necessidade de assegurar a inclusão social nos investimentos no sector da saúde.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 111
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 regional e a 
qualidade de vida nas regiões;

Or. en

Justificação

O artigo 4º do FEDER, que diz respeito apenas às regiões do objectivo 1, destaca a 
importância do investimento nos cuidados de saúde. Em particular, há que assegurar que 
grupos vulneráveis, como as pessoas com deficiência, tenham o mesmo acesso aos cuidados 
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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 apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 112
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 
através da utilização das TIC e da 
prestação de cuidados aos doentes à 
distância que contribuam para o 
desenvolvimento regional e a qualidade de 
vida nas regiões;

Or. en

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 113
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 
e projectos de economia social, a fim de 
contribuir para a criação e manutenção de 
postos de trabalho.

Or. en

Justificação

A economia social é um elemento importante para debelar a exclusão social e fomentar o 
desenvolvimento sustentável e deveria ser apoiada paralelamente ao desenvolvimento das 
PME.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 114
Artigo 4, nº 10

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

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

Or. en

Justificação

As grandes empresas têm uma importância considerável na criação de empregos; por 
conseguinte, o relator não considera que se justifique a sua exclusão das ajudas directas.

Alteração apresentada por Giovanni Claudio Fava

Alteração 115
Artigo 4, nº 10 bis (novo)

10 bis) Segurança pública com vista a 
facilitar o funcionamento das actividades 
económicas no território, através de 
investimentos em tecnologias e em 
campanhas de informação e sensibilização 
destinadas a prevenir as infiltrações da 
criminalidade na economia e a difundir a 
cultura da legalidade.

Or. it

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 116
Artigo 4, nº 11 (novo)

11) Aumento das capacidades das 
instituições locais e regionais para 
maximizar a rapidez de absorção através do 
intercâmbio de experiências entre as 
regiões de convergência e as de 
não-convergência. 

Or. en

Justificação

Os novos Estados-Membros devem, urgentemente, aumentar as suas capacidades para 
absorver os Fundos estruturais. Assim, em especial nos primeiros anos, o programa deve 
centrar-se na criação de capacidades institucionais para que os fundos sejam utilizados de 
modo eficiente e eficaz. A Comissão, até à data, tem centrado os recursos nas administrações 
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centrais para preparar a adesão mas este esforço deve agora ser concentrado aos níveis 
local e regional, que têm sido largamente ignorados.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 117
Artigo 4, nº 10 bis (novo)

10 bis. Reabilitação do ambiente urbano 
incluindo renovação, demolição, melhoria 
do ambiente em torno das zonas urbanas, 
rendimento energético e projectos no 
domínio das energias renováveis nas zonas 
degradadas;

Or. en

Justificação

A reabilitação do ambiente urbano deve ser incluída na lista das medidas elegíveis, já que se 
trata de um problema simultaneamente económico, ambiental e social. A reabilitação 
respeitadora do ambiente e sustentável das zonas degradadas é um problema pan-europeu 
que tem de ser tratado a nível comunitário, através de uma abordagem integrada. 

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 118
Artigo 4, ponto 10 bis (novo)

10 bis. Reforço da estrutura, da capacidade 
institucional e da representatividade das 
organizações e câmaras intermediárias de 
PME, micro-empresas e empresas 
artesanais.

Or. fr

Justificação

As PME devem adaptar e melhorar continuamente o seu ambiente, a fim de permanecerem 
competitivas e contribuírem para a coesão económica e social. Para o desempenho deste 
papel é necessário um acompanhamento. 
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Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 119
Artigo 5, frase 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, 
nas seguintes prioridades, mantendo, 
contudo, uma certa flexibilidade para as 
regiões "phasing-in":

Or. es

Justificação

As regiões que passam a integrar a nova categoria "Competitividade regional e emprego", 
mas que ainda não completaram o processo de convergência, devem beneficiar de uma certa 
flexibilidade na fixação das prioridades, de modo a poderem aumentar a eficácia do seu 
desempenho em função das suas necessidades reais e específicas em qualquer momento, para 
que não fiquem atrasadas em relação a outras regiões com vantagens comparativas de 
desenvolvimento en determinados sectores.  

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 120
Artigo 5, introdução

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 económico regional 
sustentável e tendo em conta os objectivos 
do Sétimo Programa-quadro, 
prioritariamente nas seguintes áreas:

Or. en

Justificação

É essencial que exista uma melhor sinergia entre o programa de financiamento-quadro e o 
programa de financiamento estrutural.
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Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 121
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 económico e 
sustentável, nas seguintes prioridades:

Or. en

Justificação

Todas as regiões têm, de algum modo, uma estratégia regional económica e o FEDER deve 
procurar proporcionar um valor acrescentado a essas estratégias em vez de conduzir à sua 
duplicação. 

Alteração apresentada por Catherine Stihler

Alteração 122
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 a sistemas regionais 
de inovação eficientes, e especificamente, 
tendo em conta as necessidades locais:

Or. en

Justificação

As prioridades locais têm de ser reconhecidas, para que as estratégias regionais de 
competitividade e emprego sejam levadas a cabo com eficácia.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 123
Artigo 5, nº 1

1) Inovação e economia baseada no 
conhecimento, através do apoio à concepção

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

e execução de estratégias regionais de 
inovação conducentes a sistemas regionais 
de inovação eficientes, incluindo:

Or. en

Justificação

Tendo em conta a especificidade económica e social de cada território e os seus diferentes 
potenciais e necessidades em matéria de desenvolvimento, deve ser permitida uma maior 
flexibilidade para definir as medidas específicas nas diferentes regiões e zonas urbanas no 
contexto das três prioridades estabelecidas para a intervenção do FEDER.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 124
Artigo 5, n° 1, frase introdutória

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 a sistemas regionais 
de inovação eficientes aptos a reduzir a 
clivagem tecnológica, e especificamente: 

Or. es

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 125
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 a sistemas regionais 
de inovação eficientes, que devem ter 
igualmente em conta as condições de 
acessibilidade para as pessoas com 
deficiência, e especificamente:

Or. en
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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 físico que lhes seja 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 apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 126
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 a sistemas regionais 
de inovação eficientes, e especificamente, 
tendo em conta as necessidades locais:

Or. pt

Justificação

Em conformidade com o princípio da parceria, que favorece um efectivo reconhecimento das 
prioridades regionais e locais e uma eficiente aplicação de estratégias locais de 
competitividade, crescimento e emprego.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 127
Artigo 5, n° 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 

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 
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promover a inovação e do apoio à 
colaboração entre as empresas e a medidas 
conjuntas de IDT e inovação;

promover a inovação e do apoio à 
colaboração entre as empresas e a medidas 
conjuntas de IDT e inovação;

Or. es

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 128
Artigo 5, nº 1, alínea a)

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. de

Alteração apresentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper e Maria Berger

Alteração 129
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 através do apoio a 
centros de competência industriais ou 
tecnológicos da IDT industrial nas PME e 
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;

Or. de

Justificação

A presente alteração visa concretizar nomeadamente o apoio às PME, onde, no âmbito do 
Processo de Lisboa, é precisamente necessário proceder a grandes inovações. Importa 
apoiar em especial estas ideias. 



PE 357.528v01-00 58/159 AM\562438PT.doc

PT

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 130
Artigo 5, nº 1, alínea a)

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. de 

Alteração apresentada por Brigitte Douay e Bernadette Bourzai

Alteração 131
Artigo 5, n° 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 mais 
limpas e inovadoras, bem como através de 
medidas e planos de acção específicos 
destinados a incentivar a inovação nas 
empresas muito pequenas;

Or. fr

Justificação

As pequenas empresas e as micro-empresas são directamente afectadas pelas medidas 
propostas, pelo que o apoio à inovação nestas empresas de muito pequena dimensão deve 
compreender medidas que lhes sejam especificamente destinadas.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 132
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 

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

Or. en

Justificação

A referência feita no artigo 2º, ponto 1), alínea c), subalínea (iii) do actual Regulamento do 
FEDER ao acesso das empresas ao financiamento e ao empréstimo deve ser aqui consignada.

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 133
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 e de cooperação 
inter-sectorial noutros domínios, 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;

Or. en

Justificação

As abordagens inovadoras podem ser desenvolvidas não apenas no âmbito da cooperação 
universidade-empresas ou de redes empresariais especializadas mas também através de 
novos modos de cooperação inter-sectorial.

Alteração apresentada por Konstantinos Hatzidakis

Alteração 134
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 

b) Fomento da inovação e da modernização 
em PME através do incentivo aos 
investimentos directos, 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 
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limpas e inovadoras; a empresas, e do apoio à integração nas 
PME de tecnologias mais limpas e 
inovadoras;

Or. el

Justificação

A presente alteração tem como objectivo alargar as possibilidades de ajuda às PME 
mediante uma referência à necessidade da sua modernização, para além do fomento da sua 
inovação. Além disso, há que incluir uma referência expressa ao conceito evidente do 
investimento directo como meio para atingir estas metas. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Alteração 135
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 sociedade 
civil-empresas e 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;

Or. en

Justificação

As parcerias constituem novas formas de cooperação que visam promover a inovação. O 
envolvimento de actores a vários níveis dos sectores público e privado não deve ser 
subestimado; por conseguinte, esta alteração introduz simplesmente a parceria sociedade 
civil-empresas.

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 136
Artigo 5, nº 1, alínea b)

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. de
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 137
Artigo 5, nº 1, alínea b)

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. de 

Alteração apresentada por Salvatore Tatarella

Alteração 138
Artigo 5, nº 1, alínea b) bis (nova)

b bis) Estabelecimento de uma ligação mais 
estreita entre conhecimento e emprego a 
fim de criar para os jovens estudantes 
percursos de formação que estejam ligados 
a reais possibilidades de emprego nas 
empresas;

Or. it

Justificação

No âmbito do objectivo "competitividade e emprego", o FEDER deve promover um 
desenvolvimento que crie emprego, em particular para os jovens, que são os que melhor 
podem contribuir para a realização da sociedade do conhecimento.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 139
Artigo 5, n° 1, alínea c)

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas por parte das universidades e das 
empresas existentes;

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas por parte das universidades e das 
empresas existentes e elaboração de planos 
de acção para fomentar a criação, a 
recuperação, o desenvolvimento e a 
modernização de empresas muito pequenas 
e de empresas artesanais;

Or. fr
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Justificação

As empresas muito pequenas e as empresas artesanais, nomeadamente nos sectores de 
actividade tradicionais, constituem importantes "reservas" de empregos e contêm um 
potencial considerável de inovação por explorar. É fundamental não retirar a possibilidade 
de apoiar o desenvolvimento destas empresas, tal como é possível actualmente, às regiões 
que desejarem fazer desta possibilidade uma prioridade.

Alteração apresentada por Catherine Stihler, Eluned Morgan

Alteração 140
Artigo 5, nº 1, alínea c)

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas por parte das universidades e das 
empresas existentes;

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias, incluindo acções inovadoras 
que estimulem a economia social e o 
desenvolvimento local, e do impulso à 
criação de novas empresas por parte das 
universidades e das empresas existentes;

Or. en

Justificação

O texto do regulamento em vigor não prevê que o FEDER apoie o desenvolvimento 
económico comunitário fora das áreas designadas no artigo 8º.

Alteração apresentada por Brigitte Douay e Bernadette Bourzai

Alteração 141
Artigo 5, n° 1, alínea c)

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas por parte das universidades e das 
empresas existentes;

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas, favorecendo a constituição de 
parcerias entre as empresas existentes e as 
universidades e os estabelecimentos de 
ensino tecnológico, profissional ou de 
aprendizagem;

Or. fr

Justificação

É importante insistir no conceito de "parcerias" e referir, a este propósito, os 
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estabelecimentos de ensino tecnológico, profissional ou de aprendizagem, dado estarem 
estreitamente ligados às (muito) pequenas empresas e ao artesanato.

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 142
Artigo 5, n° 1, alínea c)

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas por parte das universidades e das 
empresas existentes;

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas, favorecendo a constituição de 
parcerias entre as empresas existentes e as 
universidades e os estabelecimentos de 
ensino tecnológico, profissional ou de 
aprendizagem;

Or. fr

Justificação

É conveniente não limitar a elegibilidade às universidades. 

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 143
Artigo 5, n° 1, alínea c)

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas por parte das universidades e das 
empresas existentes;

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas, favorecendo a constituição de 
parcerias entre as empresas existentes e as 
universidades e os estabelecimentos de 
ensino tecnológico, profissional ou de 
aprendizagem;

Or. fr

Justificação

O termo "universidades" é muito redutor, pois há outros estabelecimentos de ensino que 
contribuem para a criação de empresas.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 144
Artigo 5, nº 1, alínea c)

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas por parte das universidades e das 
empresas existentes;

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias, incluindo acções inovadoras 
que estimulem a economia social e o 
desenvolvimento local e o impulso à criação 
de novas empresas por parte das 
universidades e das empresas existentes;

Or. pt

Justificação

Em consonância com a Estratégia de Lisboa, definida no Conselho Europeu de Lisboa, em 
Março de 2000. A alteração proposta resolve a lacuna existente no actual regulamento, 
designadamente no artigo 8º, onde outras áreas passíveis de desencadear crescimento 
económico não estão mencionadas.

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 145
Artigo 5, nº 1, alínea c)

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias e do impulso à criação de novas 
empresas por parte das universidades e das 
empresas existentes;

c) Promoção do espírito empresarial 
mediante o apoio à exploração económica de 
novas ideias, incluindo acções inovadoras 
que estimulem a economia social e o 
desenvolvimento local, e do impulso à 
criação de novas empresas por parte das 
universidades e das empresas existentes;

Or. en

Justificação

O texto do regulamento em vigor não prevê que o FEDER apoie o desenvolvimento 
económico comunitário fora das áreas designadas no artigo 8º.



AM\562438PT.doc 65/159 PE 357.528v01-00

PT

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Alteração 146
Artigo 5, nº 1, alínea c) bis (novo)

c bis) Fomento da parceria entre os 
sectores público e privado na produção de 
bens e serviços; 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa uma clarificação, ao acrescentar à panóplia de instrumentos a parceria 
entre os sectores público e privado.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 147
Artigo 5, nº 1, alínea d)

d) Criação de novos instrumentos 
financeiros e serviços de incubação que 
propiciem a criação ou a expansão de 
empresas com uma forte componente de 
conhecimento.

d) Criação de novos instrumentos 
financeiros, de possibilidades de infra-
estruturas locais e serviços de incubação 
que propiciem a criação ou a expansão de 
empresas com uma forte componente de 
conhecimento.

Or. de

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 148
Artigo 5, nº 1, alínea d) bis (nova)

d bis) Promoção da igualdade entre 
homens e mulheres, nomeadamente através 
da criação de empresas, de medidas 
específicas para as empresárias com vista a 
facilitar a exploração económica de novas 
ideias e para a ligação em rede das 
empresárias, criação de infra-estruturas e 
serviços que permitam conciliar a vida 
familiar e a vida profissional.

Or. de



PE 357.528v01-00 66/159 AM\562438PT.doc

PT

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 149
Artigo 5, nº 1, alínea d)

d) Criação de novos instrumentos 
financeiros e serviços de incubação que 
propiciem a criação ou a expansão de 
empresas com uma forte componente de 
conhecimento.

d) Criação de novos instrumentos 
financeiros e serviços que propiciem a 
capacidade de investigação e 
desenvolvimento tecnológico das PME e 
estimulem o espírito empresarial e a 
criação de novas empresas através de 
capital de investimento e de serviços de 
incubação.

Or. en

Justificação

É essencial que exista uma melhor sinergia entre o programa-quadro de financiamento e o 
programa de financiamento estrutural.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 150
Artigo 5, nº 1, alínea d)

d) Criação de novos instrumentos 
financeiros e serviços de incubação que 
propiciem a criação ou a expansão de 
empresas com uma forte componente de 
conhecimento.

d) Criação de novos instrumentos 
financeiros e serviços de incubação que 
propiciem a criação ou a expansão de 
empresas com uma forte componente de 
conhecimento e de tecnologia, sempre que 
possível.

Or. el

Justificação

É importante contribuir para a promoção da tecnologia enquanto factor estrutural do 
desenvolvimento com todos os meios possíveis.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 151
Artigo 5, nº 1, alínea d)
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d) Criação de novos instrumentos 
financeiros e serviços de incubação que 
propiciem a criação ou a expansão de 
empresas com uma forte componente de 
conhecimento.

d) Criação de novos instrumentos 
financeiros e serviços de incubação que 
propiciem a criação ou a expansão de 
empresas, designadamente PME, com uma 
forte componente de conhecimento.

Or. pt

Justificação

Reforça a necessidade de um maior investimento nas pequenas e médias empresas, que 
representam um significante contributo para o PNB comunitário.

Alteração apresentada por Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned Morgan

Alteração 152
Artigo 5, nº 1, alínea d) bis (novo)

d bis) Aumento da participação activa dos 
grupos mais desfavorecidos das zonas 
urbanas e rurais no desenvolvimento das 
suas comunidades e da economia local;

Or. en

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 153
Artigo 5, nº 1, alínea d) bis (nova)

d bis) Mobilização do potencial endógeno 
do desenvolvimento regional através da 
criação e da promoção de centros locais e 
regionais de aconselhamento, activação e 
coordenação ("regional capacity 
building").

Or. de

Justificação

No objectivo “Competitividade regional e emprego” existe igualmente, em parte, ainda uma 
grande necessidade em matéria de "regional capacity building".
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Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 154
Artigo 5, n° 1, alínea d) bis (nova)

d bis) Construção e equipamento de centros 
tecnológicos e de centros de investigação e 
desenvolvimento;

Or. es

Justificação

Para alcançar a realização dos objectivos da Estratégia de Lisboa e de Gotemburgo em 
matéria de investigação e inovação, é igualmente necessário prestar apoio à criação de 
centros de investigação e de centros tecnológicos de qualidade.

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 155
Artigo 5, nº 1, alínea e) bis (novo)

e bis) Promoção da reabilitação económica 
das comunidades;

Or. en

Justificação

Muitas das aplicações do FEDER mais bem sucedidas devem o seu êxito aos grupos 
comunitários; este facto deve ser reconhecido e encorajado.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 156
Artigo 5, nº 1, alínea d) bis (nova)

d bis) Mobilização do potencial endógeno 
do desenvolvimento regional através da 
criação e da promoção de centros locais e 
regionais de aconselhamento, activação e 
coordenação ("regional capacity 
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building").

Or. de

Justificação

No objectivo “Competitividade regional e emprego” existe igualmente, em parte, ainda uma 
grande necessidade em matéria de "regional capacity building".

Alteração apresentada por Brigitte Douay e Bernadette Bourzai

Alteração 157
Artigo 5, n° 1, alínea d) bis (nova)

d bis) Elaboração de planos de acção para 
fomentar a criação, a recuperação, o 
desenvolvimento e a modernização de 
empresas muito pequenas e de empresas 
artesanais;

Or. fr

Justificação

As regiões que o desejarem poderão continuar a apoiar o desenvolvimento de empresas de 
muito pequena dimensão, como é o caso actualmente.

Alteração apresentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger e 
Lambert van Nistelrooij

Alteração 158
Artigo 5, nº 1, alínea d) bis (nova)

d bis) Ajudas directas para investimentos 
em PME que contribuam para a criação e 
manutenção de postos de trabalho.

Or. de

Justificação

Nas regiões com problemas, a promoção das estruturas económicas existentes é 
frequentemente a melhor ajuda. Neste contexto, as ajudas directas aos investimentos 
assumem, a par do fomento da inovação, uma importância especial, pelo que deverão ser 
facultadas.
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Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 159
Artigo 5, nº 1, alínea e) bis (nova)

e bis) Apoio a grupos socialmente excluídos 
com vista a impedir disparidades no acesso 
às TIC;

Or. en

Justificação

Garantir que todos os grupos sociais beneficiam de igual modo do acesso às TIC.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 160
Artigo 5, nº 1, alínea f) bis (nova)

f bis) Identificação das necessidades sociais 
das comunidades desfavorecidas e apoio ao 
desenvolvimento de empresas de economia 
social sustentáveis para satisfazer essas 
necessidades;

Or. en

Justificação

É necessário identificar claramente a economia social e apoiá-la no âmbito desta medida 
numa base de igualdade com as PME e o espírito empresarial; 

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 161
Artigo 5, nº 2

2) Ambiente e prevenção de riscos, e 
especificamente:

2) Ambiente e prevenção de riscos, 
incluindo:

Or. en
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Justificação

Tendo em conta a especificidade económica e social de cada território e os seus diferentes 
potenciais e necessidades em matéria de desenvolvimento, deve ser permitida uma maior 
flexibilidade para definir as medidas específicas nas diferentes regiões e zonas urbanas no 
contexto das três prioridades estabelecidas para a intervenção do FEDER.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 162
Artigo 5, nº 2, alínea a) bis (nova)

a bis) 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 maior valor acrescentado, 
sempre que possa ser claramente 
demonstrado que o mesmo aumentará o 
rendimento interno bruto da zona em 
questão;

Or. en

Justificação

O turismo e a promoção do património natural e cultural desempenham um papel importante 
no reforço da competitividade e do emprego a nível regional. Esta premissa foi aceite no 
âmbito dos fundos estruturais em vigor e contribuiu, com êxito, para a realização de 
determinados objectivos.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 163
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, devolutos ou degradados e 
promoção da criação de infra-estruturas 
relacionadas com a aplicação da legislação 
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contribuindo para o desenvolvimento 
económico sustentável e a diversificação de 
zonas rurais;

ambiental, a biodiversidade e a gestão do
programa Natura 2000, contribuindo para o 
desenvolvimento económico sustentável e a 
diversificação de zonas rurais;

Or. en

Justificação

O leque das actividades elegíveis abrangidas deve ser aumentado de modo a incluir sítios e 
terrenos industriais degradados ou devolutos. Os terrenos devolutos podem ser definidos 
como terrenos ou premissas anteriormente utilizados ou desenvolvidos e que já não são 
utilizados plenamente, embora possam estar parcialmente ocupados ou sejam parcialmente
utilizados. Podem ser também terrenos vagos, degradados ou contaminados. 

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 164
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 desenvolvimento de zonas 
verdes urbanas 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;

Or. en

Justificação

O aspecto ambiental da reabilitação urbana deve também ser tido em conta.

Alteração apresentada por Catherine Stihler

Alteração 165
Artigo 5, nº 2, alínea a) bis (nova)

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

Or. en

Justificação

O turismo e a promoção do património natural e cultural desempenham um papel importante 
no reforço da competitividade e do emprego a nível regional. Esta premissa foi aceite no 
âmbito dos fundos estruturais em vigor e contribuiu, com êxito, para a realização de 
determinados objectivos.

Alteração apresentada por Konstantinos Hatzidakis

Alteração 166
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 gestão 
dos resíduos sólidos e líquidos, 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;

Or. el

Justificação

Atendendo à dimensão do problema, é importante fazer uma referência expressa à gestão dos 
resíduos sólidos e líquidos entre as prioridades do FEDER no sector do ambiente.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 167
Artigo 5, nº 2, alínea a) bis (nova)

a bis) Conversão, incluindo a análise de 
resíduos antigos susceptíveis de 
contaminarem o ambiente, saneamento de 
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terrenos militares e respectiva conversão 
para fins civis, recuperação da natureza ou 
reflorestamento, eliminação de gases de 
combate, reconstrução e modernização de 
casernas e dos terrenos onde estavam 
situadas com vista ao relançamento 
económico, social e cultural,  incluindo a 
região onde estão inseridos e, neste 
contexto, nomeadamente a promoção de 
PME;

Or. de

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 168
Artigo 5, nº 2, alínea b)

b) Promoção da eficácia energética e de 
produção de energia renovável;

b) Promoção da eficácia energética e de 
produção de energia renovável, do 
desenvolvimento de sistemas eficazes de 
gestão da energia e de redução das 
emissões de CO2 e de outras emissões 
nocivas;

Or. de

Justificação

Por analogia a URBAN II (2000/C 141 04), ponto 12, quinto travessão.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 169
Artigo 5, nº 2, alínea b)

b) Promoção da eficácia energética e de 
produção de energia renovável;

b) Promoção da eficácia energética, de 
produção de energia renovável, de 
desenvolvimento tecnológico e de gestão e 
reciclagem de resíduos de modo
sustentável;

Or. en
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Justificação

No contexto da promoção dos aspectos ambientais do desenvolvimento sustentável no âmbito 
do objectivo de competitividade regional e emprego, a promoção do desenvolvimento 
tecnológico e da gestão e reciclagem de resíduos de modo sustentável deve ser também 
encarada como fundamental.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 170
Artigo 5, nº 2, alínea c)

c) Promoção de transportes públicos 
urbanos limpos;

c) Promoção de transportes públicos 
respeitadores do ambiente através de 
sistemas integrados de transportes públicos 
mais eficazes, eficientes e respeitadores do 
ambiente, estabelecimento de itinerários 
para ciclistas e peões e criação de sistemas 
inteligentes de comunicação que permitam 
reduzir as deslocações em veículos 
motorizados de transporte privado;

Or. de

Justificação

Retoma a formulação de URBAN II (2000/C 141 04), ponto 12, quarto travessão.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 171
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;

Or. en

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 seja acessível. A acessibilidade é um elemento crucial e central da 
estratégia de desenvolvimento regional sustentável e deve ser reconhecida como uma das 
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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 apresentada por Richard Howitt, Catherine Stihler

Alteração 172
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 e mitigar o impacto ambiental 
das actividades empresariais e domésticas.

Or. en

Justificação

Numerosas regiões enfrentam alguns desafios em matéria de desenvolvimento sustentável, 
especialmente no contexto dos níveis estimados de crescimento económico e físico e dos 
previstos impactos das alterações climáticas. Do mesmo modo, as avaliações de 
sustentabilidade tanto da estratégia económica regional como da estratégia regional de 
ordenamento do território identificaram os impactos potenciais dos níveis de crescimento 
previstos para o ambiente da região, pondo sobretudo em evidência questões como o 
aprovisionamento sustentável em água e energia e a gestão dos aumentos previstos de 
resíduos e transportes em toda a região.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 173
Artigo 5, nº 2, alínea d) bis (nova)

d bis) Aplicação da Directiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água(1).
(1) JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. de

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
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Aguilar

Alteração 174
Artigo 5, n° 2, alínea d) bis (nova)

d bis) Construção de infra-estruturas para 
a gestão de resíduos, o abastecimento de 
água e o tratamento de águas residuais;

Or. es

Justificação

Para alcançar a realização dos objectivos da Estratégia de Lisboa e de Gotemburgo em 
matéria de investigação e inovação, é igualmente necessário prestar apoio à criação de 
centros de investigação e de centros tecnológicos de qualidade.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 175
Artigo 5, n° 3

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

3) Acesso aos serviços de transportes e 
telecomunicações de interesse económico 
geral, e especificamente: 

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 aos grandes eixos 
europeus, 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, da cabotagem, das 
ligações marítimas com as ilhas mais 
pequenas e das ligações aéreas transversais 
entre os grandes aeroportos e os aeroportos 
secundários;

b) Promoção do acesso das PME às TIC, 
bem como a sua utilização eficiente, através 
do apoio a redes, ao estabelecimento de 
pontos de acesso público à Internet, 
equipamento e desenvolvimento de serviços 
e aplicações.

b) Promoção do acesso das PME às TIC, 
bem como a sua utilização eficiente, através 
do apoio a redes, ao estabelecimento de 
pontos de acesso público à Internet, 
equipamento e desenvolvimento de serviços 
e aplicações.
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Or. fr

Justificação

Os problemas de acessibilidade, nomeadamente no que diz respeito às TIC para as PME, 
existem igualmente nos grandes centros urbanos, em particular nos bairros mais 
desfavorecidos.

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 176
Artigo 5, nº 3, introdução

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

3) Acesso aos serviços de transportes e 
telecomunicações de interesse económico 
geral, incluindo:

Or. en

Justificação

Tendo em conta a especificidade económica e social de cada território e os seus diferentes 
potenciais e necessidades em matéria de desenvolvimento, deve ser permitida uma maior 
flexibilidade para definir as medidas específicas nas diferentes regiões e zonas urbanas no 
contexto das três prioridades estabelecidas para a intervenção do FEDER.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 177
Artigo 5, nº 3, introdução

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:

Or. en

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 seja acessível. A acessibilidade é um elemento crucial e central da 
estratégia de desenvolvimento regional sustentável e deve ser reconhecida como uma das 
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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 apresentada por Bastiaan Belder

Alteração 178
Artigo 5, nº 3, frase introdutória

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

Acesso aos serviços de transportes e 
telecomunicações de interesse económico 
geral, e especificamente:

Or. nl

Justificação

Mesmos nos centros urbanos, as iniciativas – nomeadamente no domínio das TIC – podem 
contribuir para o desenvolvimento sustentável. Com vista a reforçar a estrutura urbana, não 
é desejável excluir essa possibilidade nestas zonas. Além do mais, a expressão "principais 
centros urbanos" não é suficientemente clara no que se refere às zonas elegíveis para 
assistência.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 179
Artigo 5, n° 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 de rotas aéreas transversais 
entre aeroportos principais e secundários e 
a promoção de vias navegáveis interiores 
regionais e locais, bem como das rotas 
marítimas que fazem a ligação com as 
ilhas, em especial as mais pequenas;

Or. es

Justificação

Par que estas regiões se possam desenvolver, é importante estabelecer e melhorar as 
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comunicações internas e facilitar as trocas comerciais entre as zonas mais afastadas dos 
grandes pólos de desenvolvimento.

Alteração apresentada por Richard Howitt

Alteração 180
Artigo 5, nº 3, alínea a) bis (novo)

a bis) Promoção do crescimento do 
emprego estável e sustentável em áreas que 
enfrentam uma rápida expansão e 
desenvolvimento das infra-estruturas de 
emprego para satisfazer a procura de 
crescimento acelerado em zonas alvo 
através de redes de empresas e grupos de 
empresas, centros e serviços para a criação 
e a expansão de PME e instrumentos 
financeiros que promovam o espírito 
empresarial e a inovação;

Or. en

Justificação

Conciliar o crescimento associado da estratégia de Lisboa constitui um peso adicional para 
as regiões em termos de fornecimento de infra-estruturas de emprego, porque as regiões têm 
de apoiar o crescimento do emprego previsto com bases de referência regionais. As 
referências à Estratégia de Lisboa na regulamentação são diminutas. Quando a ela se refere, 
é para apontar a necessidade de centrar o apoio nas economias mais desprovidas. O Plano 
para Comunidades Sustentáveis estabelece objectivos ambiciosos para as regiões. Se a 
reforma dos fundos estruturais não acompanhar o Plano, perder-se-á uma oportunidade.   

Alteração apresentada por Brigitte Douay e Bernadette Bourzai

Alteração 181
Artigo 5, n° 3, alínea b)

b) Promoção do acesso das PME às TIC, 
bem como a sua utilização eficiente, através 
do apoio a redes, ao estabelecimento de 
pontos de acesso público à Internet, 
equipamento e desenvolvimento de serviços 
e aplicações.

b) Promoção do acesso das PME às TIC, 
bem como a sua utilização eficiente, através 
do apoio a redes, ao estabelecimento de 
pontos de acesso público à Internet, 
equipamento e desenvolvimento de serviços 
e aplicações, nomeadamente, mediante a 
criação de planos de acção destinados às 
empresas muito pequenas e às empresas 
artesanais.
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Or. fr

Justificação

O acesso às tecnologias da informação e da comunicação é essencial para todas as 
empresas, pelo que a adopção de medidas específicas destinadas às empresas de muito 
pequena dimensão e às empresas artesanais contribuirá para favorecer esse acesso.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 182
Artigo 5, nº 3, alínea b)

b) Promoção do acesso das PME às TIC, 
bem como a sua utilização eficiente, através 
do apoio a redes, ao estabelecimento de 
pontos de acesso público à Internet, 
equipamento e desenvolvimento de serviços 
e aplicações.

b) Promoção do acesso das PME às TIC, 
bem como a sua utilização eficiente, através 
da criação de infra-estruturas nas regiões 
mais afastadas, do apoio a redes, ao 
estabelecimento de pontos de acesso público 
à Internet, equipamento e desenvolvimento 
de serviços e aplicações.

Or. el

Justificação

A existência de infra-estruturas nas regiões mais afastadas não exclui essas regiões do 
desenvolvimento de outras formas de trabalho, como o teletrabalho.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 183
Artigo 5, nº 3, alínea b) bis (nova)

b bis) Conceitos globais para o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
urbanas afectadas por crises, das cidades 
de média e pequena dimensão com uma 
função central e dos subúrbios, bem como 
melhoria da relação entre a cidade e a 
respectiva região circundante;
i) Combinação das medidas nos domínios 
da economia, do emprego, social, 
universitário e da formação, da cultura, da 
urbanização e da reutilização de terrenos 
devolutos, da protecção do ambiente, dos 
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transportes e outras infra-estruturas 
técnicas;
ii) Funções dos serviços sociais na relação 
entre a cidade e a respectiva região 
circundante;
iii) Criação de infra-estruturas com 
dimensões apropriadas ao desenvolvimento 
local e ao desenvolvimento do emprego; 
auxílios às estruturas locais de prestação de 
serviços destinadas à criação de postos de 
trabalho, com exclusão das medidas 
financiadas pelo Fundo Social Europeu 
(FSE);
iv) Fomento de parcerias locais e regionais 
e fóruns de desenvolvimento para a 
participação directa dos cidadãos; 
v) Realização de projectos-piloto e de 
projectos de demonstração inovadores e 
experimentais com vista ao 
desenvolvimento urbano sustentável. 

Or. de

Justificação

O desenvolvimento urbano previsto no artigo 8º necessita de medidas específicas, pelo que o 
âmbito do FEDER deverá ser alargado e especificado.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 184
Artigo 5, nº 3, alínea b) bis (nova)

b bis) Ajudas directas para investimentos 
em PME que contribuam para a criação e 
manutenção de postos de trabalho.

Or. de
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Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 185
Artigo 5, n° 3 bis (novo)

3 bis) Recuperação de zonas urbanas:
a) Fornecimento e melhoria de 
equipamento social para utilização 
colectiva; 
b) Fomento do desenvolvimento sustentável 
urbano, em especial no que se refere à 
melhoria da eficiência energética, à 
poupança de água, à reciclagem dos 
resíduos, a uma maior disponibilização de 
espaços verdes e à melhoria dos já 
existentes;
c) Reabilitação urbanística e dotação de 
infra-estruturas que permitam o incentivo 
da actividade económica e o acesso às 
novas tecnologias da sociedade da 
informação;
d) Melhoria da acessibilidade, fomento do 
transporte público e supressão das 
barreiras arquitectónicas.

Or. es

Justificação

Para alcançar a realização dos objectivos da Estratégia de Lisboa e de Gotemburgo em 
matéria de investigação e inovação, é igualmente necessário prestar apoio à criação de 
centros de investigação e de centros tecnológicos de qualidade.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 186
Artigo 5, n° 3 ter (novo)

3 ter) Ajudas a zonas com dificuldades 
específicas ou limitações naturais:
a) Melhoria das infra-estruturas de 
transporte e de telecomunicações como 
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solução para os problemas de 
acessibilidade destas zonas;
b) Incentivo das actividades económicas 
que explorem o potencial endógeno destas 
zonas (melhoria das infra-estruturas 
turísticas, produtos artesanais, etc.);
c) Actividades que visem melhorar o meio 
natural.

Or. es

Justificação

Para alcançar a realização dos objectivos da Estratégia de Lisboa e de Gotemburgo em 
matéria de investigação e inovação, é igualmente necessário prestar apoio à criação de 
centros de investigação e de centros tecnológicos de qualidade.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Markus Pieper

Alteração 187
Artigo 6, nº -1 e -1 bis (novo)

A cooperação transfronteiriça dirá respeito 
a todas as regiões situadas nas fronteiras 
internas e a determinadas regiões situadas 
nas fronteiras externas. Além disso incluirá 
certas regiões costeiras vizinhas. As 
autarquias locais vizinhas deverão 
igualmente ser apoiadas na resolução 
conjunta de problemas comuns que digam 
respeito, por exemplo, ao desenvolvimento 
das zonas urbanas, rurais e costeiras, bem 
como à promoção das relações económicas 
e de redes de PME.
No que respeita à promoção da cooperação 
transnacional em sentido mais alargado, os 
Estados-Membros e as regiões são 
convidados, no âmbito do alargamento, a 
examinar até que ponto as treze regiões da 
cooperação transnacional (fixadas no 
âmbito do INTERREG III B) são 
oportunas e eficazes. Este exame visa a 
definição, conjuntamente com a Comissão, 
de uma série de regiões suficientemente 
coerentes para a cooperação transnacional 
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onde poderão ser desenvolvidos interesses e 
oportunidades comuns. No cerne desta 
cooperação deverão encontrar-se as 
prioridades estratégicas de carácter 
transnacional, como, por exemplo, a IDT , 
a sociedade da informação, o ambiente, a 
prevenção de riscos e a gestão integrada da 
água.   

Or. de

Justificação

O relatório provisório Hatzidakis e o documento de trabalho Fava (alteração 24 ao artigo 6º) 
assinalam igualmente a necessidade de reiterar as prioridades europeias e as regras gerais. 
Convém que este texto das disposições gerais seja recordado a fim de evitar que 
interpretações nacionais divergentes ponham em risco as prioridades e os objectivos 
europeus. As disposições gerais são um regulamento do Conselho. Quanto ao regulamento 
sobre o FEDER, trata-se de um regulamento comum do Parlamento Europeu e do Conselho.   

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 188
Artigo 6, introdução

No âmbito do objectivo “Cooperação 
territorial europeia”, o FEDER centrará a 
sua assistência no seguinte:

No âmbito do objectivo “Cooperação 
territorial europeia”, o FEDER centrará a 
sua assistência no desenvolvimento 
territorial integrado sustentável, através de:

Or. en

Justificação

O desenvolvimento sustentável deve estar no cerne do FEDER.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 189
Artigo 6, nº 1

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

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

a) Promoção do espírito empresarial e, 
designadamente, desenvolvimento das PME, 
do turismo, da cultura e do comércio 
transfronteiriço;

a) Promoção de estruturas comerciais e 
económicas transfronteiriças, do espírito 
empresarial e, designadamente, 
desenvolvimento das PME, do turismo, da 
cultura, da infra-estrutura e das actividades 
universitárias e de investigação;

b) Fomento da protecção e gestão conjunta 
do ambiente;

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

b bis) Promoção do desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais; 

c) Redução do isolamento através de um 
melhor acesso a redes e serviços de 
transportes, informação e comunicação, e a 
sistemas transfronteiriços de abastecimento 
de água e de energia e de gestão dos 
resíduos;

c) Redução do isolamento através de um 
melhor acesso a redes e serviços de 
transportes, informação e comunicação, e a 
sistemas transfronteiriços de abastecimento 
de água e de energia e de gestão dos 
resíduos;

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 das infra-estruturas, em 
especial em sectores tais como a saúde, a 
cultura e a educação;

d bis) Conceitos globais conjuntos 
destinados ao desenvolvimento sustentável 
das cidades que são "cidades irmãs" (que 
só estão separadas por uma fronteira) e 
melhoria da relação entre a cidade e a 
respectiva região circundante.

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, e para a partilha de recursos humanos 
e de meios destinados à IDT.

No contexto do programa transfronteiriço  
operacional nos termos do nº 1, poderá ser 
criado, para uma percentagem limitada dos 
recursos, um fundo para acções de 
pequena dimensão, nas quais poderão 
participar actores locais, que será atribuído 
sob a forma de subsídios globais. Por 
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acções de pequena dimensão entende-se 
acções com um valor até 300 000 euros. 

Or. de

Justificação

Em relação ao último parágrafo, assinale-se que este tipo de fundo está previsto no 
INTEREG III A do período de programação em curso. Este fundo contribui de forma decisiva 
para o aprofundamento das relações entre regiões vizinhas, o que constitui um condição 
prévia para a aplicação bem sucedida de um programa transfronteiriço operacional. 

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 190
Artigo 6, nº 1

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, incluindo 
actividades transfronteiriças de Estados 
insulares, através de estratégias conjuntas 
para o desenvolvimento territorial 
sustentável, em especial através do seguinte:

Or. en

Justificação

Os Estados insulares enfrentam dificuldades particulares para a criação e o desenvolvimento 
de actividades de cooperação com os Estados-Membros vizinhos, devido a desvantagens 
geográficas naturais. A exclusão de toda uma área de actividade de cooperação territorial é 
inaceitável. 

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 191
Artigo 6, n° 2, parágrafo 1

2. Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral entre regiões marítimas, 
através do financiamento de redes e acções 
que propiciem um desenvolvimento 

2) Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral ou multilateral entre 
regiões marítimas, através do financiamento 
de redes e acções que propiciem um 
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territorial integrado no que diz respeito às 
seguintes prioridades:

desenvolvimento territorial integrado no que 
diz respeito às seguintes prioridades:

Or. es

Justificação

A cooperação entre regiões marítimas também pode ser multilateral.

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 192
Artigo 6, nº 1, alínea a)

a) Promoção do espírito empresarial e, 
designadamente, desenvolvimento das PME, 
do turismo, da cultura e do comércio 
transfronteiriço;

a) Promoção do espírito empresarial e, 
designadamente, desenvolvimento das PME, 
do turismo, da cultura, do desporto e do 
comércio transfronteiriço; 

Or. de

Justificação

O desporto também pode contribuir de forma significativa para a cooperação territorial 
europeia. 

Alteração apresentada por Rolf Berend, Markus Pieper e Manfred Weber

Alteração 193
Artigo 6, nº 1, alínea b)

b) Fomento da protecção e gestão conjunta 
do ambiente;

b) Fomento da protecção e gestão conjunta 
do ambiente, bem como prevenção de riscos 
no domínio da protecção contra 
catástrofes; 

Or. de

Justificação

A protecção contra catástrofes tem uma dimensão transfronteiriça bem definida devendo, por 
conseguinte, ser incluída nas acções do FEDER.  
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Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 194
Artigo 6, nº 1, alínea c)

c) Redução do isolamento através de um 
melhor acesso a redes e serviços de 
transportes, informação e comunicação, e a 
sistemas transfronteiriços de abastecimento 
de água e de energia e de gestão dos 
resíduos;

c) Redução do isolamento através de um 
melhor acesso a redes e serviços de 
transportes, informação e comunicação, e a 
sistemas transfronteiriços de abastecimento 
de água e de energia e de gestão dos 
resíduos e melhoria das ligações 
transfronteiriças das regiões marítimas;

Or. en

Justificação

É importante dar prioridade à cooperação transfronteiriça entre as regiões marítimas, bem 
como à cooperação "transnacional" (nº 2 do artigo 6º).

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 195
Artigo 6, nº 1, parágrafo final

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 de comunidades 
sustentáveis, 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.

Or. en

Justificação

O conceito de comunidades sustentáveis deve assentar na actividade transfronteiriça.

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 196
Artigo 6, nº 1, alínea d)

d) Fomento da colaboração, do 
desenvolvimento da capacidade e da 

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

utilização conjunta das infra-estruturas, em 
especial em sectores tais como a saúde, a 
cultura, o desporto e a educação. 

Or. de

Justificação

O desporto também pode contribuir de forma significativa para a cooperação territorial 
europeia. 

Alteração apresentada por Konstantinos Hatzidakis

Alteração 197
Artigo 6, nº 1, alínea d) bis (nova)

d bis) Combate à criminalidade e protecção 
das fronteiras.

Or. el

Justificação

Em ligação total com os objectivos da UE no domínio da justiça e dos assuntos internos, é 
absolutamente necessário incluir o combate à criminalidade e a protecção das fronteiras 
entre as prioridades do FEDER com vista ao cumprimento do objectivo "Cooperação 
territorial europeia". Além do mais, a existência destes fenómenos prejudica o 
desenvolvimento regional e o clima de investimento.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Alteração 198
Artigo 6, nº 1, alínea d) bis (novo)

d bis) Fomento de um modelo de gestão 
descentralizado INTERREG.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica o propósito do considerando 12, que estabelece disposições 
específicas, uma das quais é a gestão. O modelo descentralizado INTERREG demonstrou o 
seu valor, pelo que deve ser considerado útil para fins de cooperação territorial.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 199
Artigo 6, nº 2

2. Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral entre regiões marítimas, 
através do financiamento de redes e acções 
que propiciem um desenvolvimento 
territorial integrado no que diz respeito às 
seguintes prioridades:

2. Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral entre regiões marítimas 
e em harmonia com o "plano de acção para 
a grande vizinhança", através do 
financiamento de redes e acções que 
propiciem um desenvolvimento territorial 
integrado no que diz respeito às seguintes 
prioridades:

Or. pt

Justificação

Em conformidade com a Comunicação da Comissão - Terceiro Relatório sobre a coesão 
económica e social (COM(2004)0107).

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 200
Artigo 6, nº 2, introdução

2) Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral entre regiões marítimas, 
através do financiamento de redes e acções 
que propiciem um desenvolvimento 
territorial integrado no que diz respeito às 
seguintes prioridades:

2) Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional entre 
Estados-Membros, incluindo a cooperação 
bilateral entre regiões marítimas, através do 
financiamento de redes e acções que 
propiciem um desenvolvimento territorial 
integrado no que diz respeito às seguintes 
prioridades:

Or. en

Justificação

Tem de se tornar bem claro que a cooperação transnacional se aplica apenas aos 
Estados-Membros, pois de contrário este artigo poderia ser interpretado como sendo possível 
a participação de países terceiros na cooperação transnacional co-financiada pelo FEDER. 
Este estado de coisas seria contraditório com o objectivo da política de coesão que é o de 
prestar assistência aos Estados-Membros.   
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Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 201
Artigo 6, n° 2

2) Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral entre regiões marítimas, 
através do financiamento de redes e acções 
que propiciem um desenvolvimento 
territorial integrado no que diz respeito às 
seguintes prioridades:

2) Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral ou multilateral entre 
regiões marítimas, através do financiamento 
de redes e acções que propiciem um 
desenvolvimento territorial integrado no que 
diz respeito às seguintes prioridades:

Or. es

Justificação

A cooperação entre regiões marítimas também pode ser multilateral.

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 202
Artigo 6, nº 2

2) Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral entre regiões marítimas, 
através do financiamento de redes e acções 
que propiciem um desenvolvimento 
territorial integrado no que diz respeito às 
seguintes prioridades:

2) Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral entre regiões marítimas, 
através do financiamento de redes e acções 
que propiciem um desenvolvimento 
territorial integrado no que diz respeito, em 
particular, às seguintes prioridades: 

Or. de

Justificação

A definição das prioridades propostas pela Comissão é demasiado estrita e não tem 
devidamente em consideração as significativas diferenças geográficas, os requisitos 
regionais e as possibilidades de acção prática nas várias regiões da Europa.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 203
Artigo 6, nº 2
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2) Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral entre regiões marítimas, 
através do financiamento de redes e acções 
que propiciem um desenvolvimento 
territorial integrado no que diz respeito às 
seguintes prioridades:

2) Estabelecimento e desenvolvimento da 
cooperação transnacional, incluindo a 
cooperação bilateral entre regiões marítimas, 
através do financiamento de redes e acções 
que propiciem um desenvolvimento 
territorial integrado no que diz respeito, em 
particular, às seguintes prioridades: 

Or. de

Justificação

A definição das prioridades propostas pela Comissão é demasiado estrita e não tem 
devidamente em consideração as significativas diferenças geográficas, os requisitos 
regionais e as possibilidades de acção prática nas várias regiões da Europa.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 204
Artigo 6, n° 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 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 
de logística e informação;

Or. es

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 205
Artigo 6, nº 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 

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

nacionais e regionais e promoção das 
comunicações de ponta e das tecnologias da 
informação;

Or. en

Justificação

As RTE são, por definição, transnacionais e todas as partes de uma rede são cruciais, não 
apenas os elementos transfronteiriços.

Alteração apresentada por Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Alteração 206
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 e das alterações 
climáticas, 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, 
bem como da biodiversidade, da gestão 
ambiental e da produção de energia 
sustentável. 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;

Or. en

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 207
Artigo 6, n° 2, alínea c)

c) Prevenção dos riscos, incluindo a 
promoção da segurança marítima e a 
protecção contra as inundações, a poluição 

c) Prevenção dos riscos, incluindo a 
promoção da segurança marítima e a 
protecção contra as inundações, as 
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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;

alterações climáticas, a poluição das águas 
marítimas e interiores, a prevenção da 
erosão, dos terramotos, dos ciclones 
tropicais, das erupções vulcânicas, das 
avalanches, dos incêndios florestais e da 
desertificação, 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;

Or. fr

Justificação

Os ciclones tropicais constituem igualmente uma fonte de riscos consideráveis para 
determinadas regiões ultraperiféricas da União Europeia.

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar e Inés Ayala 
Sender

Alteração 208
Artigo 6, n° 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 seca, as 
alterações climáticas, a poluição das águas 
marítimas e interiores, a prevenção da 
erosão, dos terramotos, das erupções 
vulcânicas, das avalanches, dos incêndios 
florestais e da desertificação, 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 
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controlo dos riscos naturais e tecnológicos;

Or. es

Justificação

Pretende-se que a enumeração de factores de risco seja o mais exaustiva possível para que 
todos os riscos sejam abrangidos.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 209
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, as 
alterações climáticas, a poluição das águas 
marítimas e interiores, a prevenção da 
erosão, dos terramotos, das erupções 
vulcânicas, dos furacões, das avalanches, 
dos incêndios florestais e da desertificação 
dos solos, 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, 
bem como dos riscos decorrentes da 
investigação;

Or. el

Justificação

Em conformidade com o raciocínio subjacente às propostas do relator, é também provável 
que os furacões provoquem grandes catástrofes. Infelizmente, já houve casos em que, por 
falta de atenção ou devido à insuficiência do controlo, a investigação científica causou 
problemas ambientais.
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Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 210
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, as 
alterações climáticas, a poluição das águas 
marítimas e interiores, a prevenção da 
erosão - nomeadamente da faixa costeira -, 
dos acidentes hidrológicos, dos terramotos  
das erupções vulcânicas, das avalanches, 
dos incêndios florestais e da desertificação, 
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;

Or. it

Justificação

Considerou-se oportuno fazer referência a outros tipos de fenómenos que suscitam 
preocupação em muitos Estados-Membros, razão pela qual a lista inicial deve ser 
completada com a sua inclusão entre as prioridades da cooperação territorial europeia.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 211
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 

c) Prevenção dos riscos e das alterações 
climáticas, 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 
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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;

desenvolvimento de infra-estruturas, a 
concepção e a execução de planos de 
assistência transnacionais, os sistemas 
comuns de cartografia dos riscos, a 
elaboração de instrumentos comuns para o 
estudo, a prevenção, o acompanhamento e o 
controlo dos riscos naturais e tecnológicos e 
o desenvolvimento de instrumentos para 
melhorar a gestão ambiental e a produção 
de energia sustentável;

Or. en

Justificação

A luta contra as alterações climáticas é uma das principais vertentes da política ambiental da 
União Europeia e, como tal, deveria estar também no cerne da política de coesão da União. 
O desenvolvimento de instrumentos para melhorar a gestão ambiental e a produção de 
energia sustentável podem contribuir para esse objectivo. 

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 212
Artigo 6, nº 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, incluindo o estabelecimento 
de redes entre universidades contribuindo, 
assim, para uma eficaz integração das 
mesmas na Área Europeia de Investigação,
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.

Or. pt
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Justificação

Em conformidade com a Comunicação da Comissão COM(2002)0565 de 16 de Outubro de 
2002.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar 

Alteração 213
Artigo 6, n° 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 da clivagem 
tecnológica, 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.

Or. es

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 214
Artigo 6, nº 2, alínea d) bis (novo)

d bis) Desenvolvimento territorial 
equilibrado, maior cooperação e acção 
conjunta em matéria de desenvolvimento 
sustentável e melhor compreensão das 
estruturas territoriais, das tendências de 
desenvolvimento e das consequência para o 
território do papel futuro das regiões nas 
economias europeia e mundial, escorado 
num conjunto coerente e policêntrico de 
cidades e vilas, zonas rurais, regiões 
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costeiras e periféricas;

Or. en

Justificação

Tomando como base o êxito do programa Interreg IIIB em vigor, o objectivo do FEDER de 
cooperação territorial comunitária deve almejar temas mais vastos do que os actualmente 
propostos. Por conseguinte, a presente alteração propõe domínios adicionais para a 
cooperação entre os parceiros comunitários. 

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 215
Artigo 6, nº 2, alínea d) ter (novo)

d ter) Protecção dos recursos naturais e do 
património cultural, protecção e melhoria 
do ambiente natural das regiões, 
preservação e desenvolvimento das riquezas 
naturais e protecção e melhoria do 
ambiente urbano e do património cultural, 
desenvolvimento de estratégias de longo 
prazo eficazes e integradas, para o 
desenvolvimento sustentável e realização de 
um quadro completo dos recursos naturais 
e do património cultural e do modo como 
estes podem ser integrados com êxito em 
estratégias transnacionais;

Or. en

Justificação

Tomando como base o êxito do programa Interreg IIIB em vigor, o objectivo do FEDER de 
cooperação territorial comunitária deve almejar temas mais vastos do que os actualmente 
propostos. Por conseguinte, a presente alteração propõe domínios adicionais para a 
cooperação entre os parceiros comunitários.

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 216
Artigo 6, nº 2, alínea d) quater (novo)
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d quater) Cooperação nas questões 
relacionadas com o mar, incluindo o 
desenvolvimento da rede de portos, de 
transportes marítimos, de ligações 
económicas entre portos e ligações entre os 
portos e as respectivas zonas do interior;

Or. en

Justificação

Tomando como base o êxito do programa Interreg IIIB em vigor, o objectivo do FEDER de 
cooperação territorial comunitária deve almejar temas mais vastos do que os actualmente 
propostos. Por conseguinte, a presente alteração propõe domínios adicionais para a 
cooperação entre os parceiros comunitários.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Bernard Poignant

Alteração 217
Artigo 6, n° 2, parágrafo 2 bis (novo)

A Comissão deve velar por que a definição 
e a delimitação das zonas transnacionais 
elegíveis para o financiamento a título do 
objectivo da cooperação territorial europeia 
seja guiada por uma abordagem integrada, 
para que se possa dispor de espaços de 
cooperação mais coerentes e aptos à 
realização de verdadeiros projectos de 
desenvolvimento territorial.

Or. fr

Justificação

A definição e a delimitação das zonas de cooperação transnacionais devem ser independentes 
das divisões administrativas de cada Estado-Membro e propor espaços territoriais coerentes, 
que terão a maior vantagem em cooperar entre si para defender os seus interesses comuns. 

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 218
Artigo 6, nº 2, alínea d) bis (novo)
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d bis) Colaboração para o desenvolvimento 
do espírito empresarial e das PME, 
incluindo nos sectores do turismo, da 
cultura, da educação e da saúde e em apoio 
de comunidades sustentáveis; 

Or. en

Justificação

Para ajudar a atingir os objectivos de Lisboa.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 219
Artigo 6, nº 2, alínea d) ter (novo)

d ter) Ordenamento do território em termos 
urbanos e rurais, com uma dimensão 
transnacional clara, como delineado na 
Perspectiva do Desenvolvimento do 
Território Europeu;

Or. en

Justificação

Estas questões são uma parte fundamental da Perspectiva do Desenvolvimento do Território 
Europeu e um tema prioritário em relação ao qual foram feitos progressos significativos ao 
abrigo dos programas em vigor.

Alteração apresentada por Thijs Berman

Alteração 220
Artigo 6, nº 3

3. Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais centrando-se nos temas 
referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º e no 
artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 

3. Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais, bem como do 
desenvolvimento de projectos comuns num 
ou mais domínios sectoriais, centrando-se 
nos temas referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º 
e no artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
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tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

Or. nl

Justificação

É necessário aprofundar a cooperação e uma boa forma de o fazer é encorajar o 
desenvolvimento de projectos comuns num ou mais domínios sectoriais, não ficando pela 
troca de experiências e pela criação de redes.

Alteração apresentada por Bastiaan Belder

Alteração 221
Artigo 6, nº 3

3. Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais centrando-se nos temas 
referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º e no 
artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

3. Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais, bem como do 
desenvolvimento e da execução comuns de 
projectos por diversas regiões, centrando-se 
nos temas referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º 
e no artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

Or. nl

Justificação

Para além da consulta mútua, com vista a reforçar a cooperação, o desenvolvimento e a 
execução comuns de projectos contribuirão também para melhorar o resultado da 
cooperação inter-regional. É por este motivo que não devem ser excluídas acções deste tipo. 
Ver igualmente a alteração 7 do relator.

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 222
Artigo 6, n° 3
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3) Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais centrando-se nos temas 
referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º e no 
artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

3) Desenvolvimento da cooperação 
inter-regional e reforço da eficácia da 
política regional através da promoção da 
criação de redes e da troca de experiências 
entre as autoridades regionais e locais 
centrando-se nos temas referidos dos nºs 1 e 
2 do artigo 5º e nos artigos 8º, 9º, 10º e 11º, 
incluindo programas de cooperação em rede 
abrangendo toda a Comunidade e acções 
ligadas a estudos, recolha de dados e 
observação e análise das tendências de 
desenvolvimento na Comunidade.

Or. fr

Justificação

É importante integrar a cooperação inter-regional no objectivo da cooperação territorial. 

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Bernard Poignant

Alteração 223
Artigo 6, n° 3

3) Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais centrando-se nos temas 
referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º e no 
artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

3) Desenvolvimento da cooperação 
inter-regional e reforço da eficácia da 
política regional através da promoção da 
criação de redes e da troca de experiências 
entre as autoridades regionais e locais 
centrando-se nos temas referidos dos nºs 1 e 
2 do artigo 5º e nos artigos 8º, 9º, 10º e 11º, 
incluindo programas de cooperação em rede 
abrangendo toda a Comunidade e acções 
ligadas a estudos, recolha de dados e 
observação e análise das tendências de 
desenvolvimento na Comunidade.

Or. fr

Justificação

A cooperação inter-regional deve ser possível no quadro do objectivo de cooperação 
territorial europeia, pois, se se limitar ao âmbito da gestão comum dos programas dos 
objectivos "Convergência" e "Competitividade regional e emprego", as regiões que não 
forem elegíveis para estes objectivos ficarão excluídas da cooperação inter-regional. Além 
disso, esta cooperação deve também ser possível para as zonas rurais, as regiões 
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dependentes da pesca, as zonas com limitações naturais e as regiões ultraperiféricas.

Alteração apresentada por Catherine Stihler

Alteração 224
Artigo 6, nº 3

3) Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais centrando-se nos temas 
referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º e no 
artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

3) Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais e os organismos públicos 
centrando-se nos temas referidos nos nºs 4 e 
5 do artigo 4º, nos nºs 1 e 2 do artigo 5º e no 
artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

en

Justificação

A redacção actual é demasiado restritiva.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 225
Artigo 6, nº 3

3) Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais centrando-se nos temas 
referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º e no 
artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

3) Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais e os parceiros citados no 
artigo 10º do Regulamento (CE) nº 1260/99 
centrando-se nos temas referidos dos nºs 1 e 
2 do artigo 5º e no artigo 8º do presente 
regulamento, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.
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Or. de

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Alteração 226
Artigo 6, nº 3

3) Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais centrando-se nos temas 
referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º e no 
artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

3) Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências e do desenvolvimento 
de projectos entre as autoridades regionais e 
locais centrando-se nos temas referidos nos
nºs 1 e 2 do artigo 5º e nos artigos 8º, 9º, 10º 
e 11º, incluindo programas de cooperação 
em rede abrangendo toda a Comunidade e 
acções ligadas a estudos, recolha de dados e 
observação e análise das tendências de 
desenvolvimento na Comunidade.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a clarificação do artigo e sublinha a importância do 
desenvolvimento de projectos para a cooperação territorial.

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 227
Artigo 6, n° 3

3) Reforço da eficácia da política regional 
através da promoção da criação de redes e da 
troca de experiências entre as autoridades 
regionais e locais centrando-se nos temas 
referidos dos nºs 1 e 2 do artigo 5º e no 
artigo 8º, incluindo programas de 
cooperação em rede abrangendo toda a 
Comunidade e acções ligadas a estudos, 
recolha de dados e observação e análise das 
tendências de desenvolvimento na 
Comunidade.

3) Desenvolvimento da cooperação 
inter-regional e reforço da eficácia da 
política regional através da promoção da 
criação de redes e da troca de experiências 
entre as autoridades regionais e locais 
centrando-se nos temas referidos dos nºs 1 e
2 do artigo 5º e nos artigos 8º, 9º, 10º e 11º, 
incluindo programas de cooperação em rede 
abrangendo toda a Comunidade e acções 
ligadas a estudos, recolha de dados e 
observação e análise das tendências de 
desenvolvimento na Comunidade.

Or. fr
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Justificação

É importante integrar a cooperação inter-regional no objectivo da cooperação territorial.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 228
Artigo 7, alíneas a) e b)

a) IVA; suprimido
b) Juros devedores; b) Juros devedores e outros encargos ou 

honorários incorridos relativos à dívida, a 
menos que a mesma seja decorrente de 
atrasos devidos à suspensão de pagamentos 
pela Comissão na pendência de 
clarificação das regras e se prove, 
subsequentemente, que os argumentos da 
Comissão não tinham fundamento;

Or. en

Justificação

Há casos em que a Comissão suspendeu os pagamentos e levou a uma situação de dívida 
projectos iniciados de boa-fé. Se se provar que os argumentos da Comissão não tinham 
fundamento, os participantes no projecto não devem ser forçados a arcar com o peso da 
dívida em que incorreram por motivos que lhes eram alheios. 

Alteração apresentada por Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Alteração 229
Artigo 7

As seguintes despesas não serão elegíveis 
para apoio do FEDER:

As seguintes despesas não serão elegíveis 
para apoio do FEDER:

a) IVA; a) IVA reembolsável;
b) Juros devedores; b) Juros devedores;
c) Aquisição de terrenos num montante 
superior a 10% da despesa total elegível para 
a acção em causa;

c) Aquisição de terrenos num montante 
superior a 10% da despesa total elegível para 
a acção em causa;

d) Alojamento; d) Alojamento, com excepção da habitação 
social e dos custos de infra-estruturas 
municipais para os terrenos destinados à 
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construção residencial;
e) Desclassificação de centrais nucleares. e) Desclassificação de centrais nucleares.

Or. pl

Alteração apresentada por Alain Hutchinson

Alteração 230
Artigo 7, alínea d)

d) Alojamento; d) Alojamento, excepto as despesas em 
matéria de renovação de alojamento com 
vocação social;

Or. fr

Justificação

Segundo os regulamentos, o desenvolvimento sustentável e as reduções dos custos da energia 
fazem parte dos objectivos primordiais da Comissão no âmbito desta reforma dos Fundos 
Estruturais.

Alteração apresentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Alteração 231
Artigo 7

As seguintes despesas não serão elegíveis 
para apoio do FEDER:

As seguintes despesas não serão elegíveis 
para apoio do FEDER:

a) IVA; a) IVA reembolsável; 
b) Juros devedores; b) Juros devedores;

c) Aquisição de terrenos num montante 
superior a 10% da despesa total elegível para 
a acção em causa;

c) Aquisição de terrenos num montante 
superior a 10% da despesa total elegível para 
a acção em causa;

d) Alojamento; d) Construção de novos alojamentos;

e) Desclassificação de centrais nucleares. e) Desclassificação de centrais nucleares.

Or. en

Justificação

1. A não elegibilidade do IVA aumenta os custos reais dos projectos lançados no âmbito das 
ajudas estruturais. O crescimento dos custos pode constituir um verdadeiro obstáculo na 
realização dos projectos, diminuindo a capacidade de absorção dos fundos estruturais (é este 
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o caso, especialmente nos novos Estados-Membros).

2. A mobilização do FEDER para apoiar despesas relativas ao alojamento tendo em vista 
reabilitar áreas degradadas é muito importante para os novos Estados-Membros porque 
torna possível a realização de objectivos de desenvolvimento no âmbito dos programas de 
revitalização das cidades.

Alteração apresentada por Catherine Stihler

Alteração 232
Artigo 7, alínea a)

a) IVA; a) IVA reembolsável;

Or. en

Justificação

Para ser coerente com a prática actual e o proposto tratamento do IVA no projecto de 
Regulamento do Fundo Social Europeu. Esta alteração assegura que os custos IVA genuínos 
podem ser incluídos como despesas elegíveis.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Markus Pieper

Alteração 233
Artigo 7, alínea a)

a) IVA; a) IVA dedutível; 

Or. de

Justificação

Para fins de coerência com as propostas de regulamento é necessário que a redacção do 
artigo 7º do Regulamento FEDER corresponda à da proposta de regulamento sobre o Fundo 
Social Europeu. 

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 234
Artigo 7, alínea a)

a) IVA; a) IVA reembolsável;

Or. en
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Justificação

Oposição à exclusão geral do IVA como despesa elegível. Segundo as regras em vigor, só o 
IVA reembolsável é excluído. Os sujeitos que apresentam projectos e que não são 
contribuintes do IVA, como os municípios locais e regionais, seriam fortemente lesados dado 
que o IVA é parte indispensável dos custos dos projectos. Por outro lado, seria razoável 
harmonizar esta regra de elegibilidade com a proposta de Regulamento do FSE, que exclui 
da elegibilidade apenas o IVA reembolsável.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 235
Artigo 7, alínea a)

a) IVA; a) IVA reembolsável;

Or. en

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 apresentada por Rolf Berend e Markus Pieper

Alteração 236
Artigo 7, alínea a)

a) IVA; a) IVA dedutível; 

Or. de

Justificação

Para fins de coerência com as propostas de regulamento é necessário que a redacção do 
artigo 7º do Regulamento FEDER corresponda à da proposta de regulamento sobre o Fundo 
Social Europeu. 

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 237
Artigo 7, alínea a)

a) IVA; Suprimido

Or. pt
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Justificação

A consideração do IVA como despesa segue a necessidade demonstrada pela prática, como 
também uma necessidade de coordenação com as propostas apresentadas para o futuro 
Regulamento para o Fundo Social Europeu.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 238
Artigo 7, alínea c)

c) Aquisição de terrenos num montante 
superior a 10% da despesa total elegível para 
a acção em causa;

c) Aquisição de terrenos num montante 
superior a 20% da despesa total elegível para 
a acção em causa;

Or. en

Justificação

É preferível manter a actual percentagem de 20%, tendo em conta a indispensável 
flexibilidade. 

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 239
Artigo 7, alínea c)

c) Aquisição de terrenos num montante 
superior a 10% da despesa total elegível para 
a acção em causa;

c) Aquisição de terrenos num montante 
superior a 15% da despesa total elegível para 
a acção em causa;

Or. it

Justificação

Em alguns casos, o limite de 10 % para as despesas de aquisição de terrenos impede a 
realização de um projecto. Por este motivo, considera-se necessário, no âmbito de um 
sistema de controlo rigoroso, poder dispor de uma maior margem de manobra na 
determinação das despesas admissíveis, equivalente a, pelo menos,15 % do montante 
destinado aos projectos.
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Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 240
Artigo 7, alínea d)

d) Alojamento; d) Alojamento, com certas excepções, 
incluindo determinados tipos de operações 
de carácter social tais como a renovação, a 
demolição e a substituição da habitação em 
propriedade pública permanente 
(garantindo a continuação da propriedade 
pública pelo menos por mais 10 anos) em 
áreas degradadas;

Or. en

Justificação

A elegibilidade das despesas com a construção ou a reestruturação de edifícios residenciais 
para categorias sociais específicas vulneráveis parece ser consentânea com os objectivos de 
coesão europeia. O argumento de base para tal é o de que o tratamento incorrecto dos 
problemas relacionados com a habitação pode conduzir a graves problemas económicos, 
ambientais e sociais.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 241
Artigo 7, alínea d)

d) Alojamento; d) Alojamento, com exclusão das medidas 
destinadas a melhorar o comportamento 
térmico das habitações em pré-fabricação 
pesada nas zonas urbanas, de um montante 
que não exceda 10% das despesas elegíveis 
totais para o programa operacional em 
causa; 

Or. en

Justificação

Os problemas ambientais das zonas urbanas estão estreitamente ligados ao mau 
comportamento térmico das habitações em pré-fabricação pesada nas zonas urbanas 
degradadas. Para a resolução deste problema, seria útil dispor da possibilidade de 
co-financiamento do FEDER.
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Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 242
Artigo 7, alínea d)

d) Alojamento; d) Alojamento, com exclusão das medidas 
destinadas à transformação sustentável das 
habitações em pré-fabricação pesada nas 
zonas urbanas, de um montante que não 
exceda 10% das despesas elegíveis totais 
para o programa operacional em causa; 

Or. en

Justificação

As habitações em pré-fabricação pesada nas zonas urbanas representam um problema grave 
que ultrapassa as fronteiras de cada Estado-Membro. A ajuda da UE é necessária para o 
resolver e evitar, assim, a contínua negligência que leva à concentração de problemas sociais 
e ambientais nestas zonas urbanas específicas. A degradação das casas em pré-fabricação 
pesada é claramente um problema comunitário que exige uma solução comunitária. É 
impossível aos Estados e municípios resolverem este problema por si sós. Permitir o 
co-financiamento do FEDER, neste contexto, seria bastante útil.

Alteração apresentada por Oldřich Vlasák

Alteração 243
Artigo 7, alínea d)

d) Alojamento; d) Alojamento, excluindo a reabilitação de 
imóveis em pré-fabricação pesada;

Or. en

Justificação

A reabilitação dos imóveis em pré-fabricação pesada constitui o principal desafio para 
muitas das cidades da União Europeia, não só porque estes imóveis degradados reúnem 
maior taxa de criminalidade e representam um risco de exclusão social, mas também porque 
são grandes consumidores de energia, criando, assim, problemas ambientais e insuficiências. 
Este desafio e a prevenção dos riscos devem ser enfrentados numa base de governação 
comunitária a vários níveis. 
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Alteração apresentada por Salvatore Tatarella

Alteração 244
Artigo 7, alínea d) bis (nova)

d bis) Criação de novas unidades 
habitacionais;

Or. it

Justificação

Esta especificação é necessária, uma vez que, quando não se destina à criação de novas 
unidades habitacionais, como é o caso das obras de renovação urbana, a construção de 
habitação pode fazer parte das despesas elegíveis para apoio do FEDER.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 245
Artigo 8

Dimensão urbana Suprimido
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 
aglomerações urbanas.
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.
2. Em derrogação do nº 2 do artigo 33º do 
Regulamento (CE) nº (…), o financiamento 
do FEDER das medidas no âmbito 
Regulamento (CE) nº (…) relativo ao 
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Fundo Social Europeu a título do objectivo 
"Competitividade regional e emprego" será 
aumentado para 10% da prioridade em 
causa. 

Or. en

Justificação

O Regulamento geral prevê, já, que os Fundos Estruturais devem promover a competitividade 
nas zonas urbanas (e rurais). Cada região é diferente e deve ser deixada às regiões a 
possibilidade de decidirem o que lhes é aplicável. 

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 246
Artigo 8, nº 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 
aglomerações urbanas.

1. No que diz respeito à acção relativa ao 
desenvolvimento urbano sustentável 
referido no nº 4, alínea a), do artigo 25º e no 
nº 4, alínea b), do artigo 36º do Regulamento 
(CE) nº (…) e em conformidade com os 
artigos 4º e 5º do presente regulamento, o 
FEDER apoiará a criação de estratégias 
participativas e integradas para fazer face à 
elevada concentração de problemas 
económicos, ambientais e sociais nas 
aglomerações urbanas e nas cidades de 
pequena e média dimensão com uma 
função central. 

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 emprego 
local e o desenvolvimento comunitário, bem 
como a prestação de serviços à população e 
outras acções citadas nos artigos 4º e 5º do 
presente regulamento com base num 
conceito integrado tendo em conta a 
evolução das estruturas demográficas. 

Or. de
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Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 247
Artigo 8, n° 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 
aglomerações urbanas.

1. No que diz respeito à acção relativa ao 
desenvolvimento urbano sustentável
referido 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 
reforçar o crescimento sustentável e fazer 
face à elevada concentração de problemas 
económicos, ambientais e sociais nas 
aglomerações urbanas.

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 a inovação e a economia do 
conhecimento, 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.

Or. fr

Justificação

Alteração linguística: é importante mencionar a economia do conhecimento.

Alteração apresentada por Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Alteração 248
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 apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 249
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 
aglomerações urbanas.

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 
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
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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 apresentada por Jan Březina

Alteração 250
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, o aumento 
do rendimento energético das habitações 
em pré-fabricação pesada nas zonas 
urbanas, a requalificação de terrenos 
devolutos, 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.

Or. en

Justificação

Ver justificação do artigo 7º, alínea d). Dada a importância do aumento do rendimento 
energético para a vertente ambiental da dimensão urbana, deve ser feita referência explícita 
a este tipo de medidas.   

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 251
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 

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

Or. en

Justificação

Ver justificação do artigo 7º, alínea d)

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone

Alteração 252
Artigo 8, nº 1, segundo parágrafo

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 e a recuperação das 
zonas urbanas degradadas com medidas 
para promover o espírito empresarial, o 
emprego local, o ambiente e o 
desenvolvimento comunitário, bem como a 
prestação de serviços à população tendo em 
conta a evolução das estruturas 
demográficas.

Or. it

Justificação

A recuperação das zonas urbanas degradadas e a protecção do ambiente merecem uma 
atenção especial no âmbito da dimensão urbana, em conformidade com as estratégias de 
Lisboa e de Gotemburgo.

Alteração apresentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Alteração 253
Artigo 8, nº 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 

1. No que diz respeito à acção relativa ao 
desenvolvimento urbano sustentável 
referido no nº 4, alínea a), do artigo 25º e no 
nº 4, alínea b), do artigo 36º do Regulamento 
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FEDER apoiará a criação de estratégias 
participativas e integradas para fazer face à 
elevada concentração de problemas 
económicos, ambientais e sociais nas 
aglomerações urbanas.

(CE) nº (…), o FEDER apoiará a criação de 
estratégias participativas e integradas para 
reforçar o crescimento sustentável e fazer 
face à elevada concentração de problemas 
económicos, ambientais e sociais nas 
aglomerações urbanas.

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 , bem como o 
desenvolvimento de infra-estruturas 
culturais e serviços culturais, com medidas 
para promover a inovação e a economia 
baseada no conhecimento, 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.

Or. en

Justificação

Os investimentos no domínio das infra-estruturas desportivas e dos serviços culturais têm 
uma considerável influência na situação social e económica da região. Criam novas 
perspectivas de emprego e atracções turísticas e melhoram a qualidade de vida dos 
habitantes locais. Daí, a grande importância de incluir as questões culturais neste artigo.

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 254
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 
aglomerações urbanas.

1. No que diz respeito à acção relativa ao 
desenvolvimento urbano sustentável 
referido 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 
reforçar o crescimento sustentável e fazer 
face à elevada concentração de problemas 
económicos, ambientais e sociais nas 
aglomerações urbanas.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta o papel crucial desempenhado pelas cidades no âmbito do desenvolvimento 
regional, é importante para a eficácia da política de coesão e a sua contribuição para os 
objectivos de Lisboa e Gotemburgo que os financiamentos de carácter estrutural sejam mais 
explicitamente relacionados com as necessidades urbanas e o potencial das regiões. Este 
objectivo pode ser atingido através da adopção de acções a favor do desenvolvimento urbano 
sustentável que incluam, mas ao mesmo tempo superem, as medidas de reabilitação urbana.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 255
Artigo 8, nº 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 
aglomerações urbanas.

1. No que diz respeito à acção relativa ao 
desenvolvimento urbano sustentável 
referido 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 
reforçar o crescimento sustentável e fazer 
face à elevada concentração de problemas 
económicos, ambientais e sociais nas 
aglomerações urbanas.

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 e construído, 
a requalificação de terrenos devolutos e a 
preservação e valorização do património 
histórico e cultural com medidas para 
promover a inovação e a economia baseada 
no conhecimento, 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.

Or. el

Justificação

Com frequência, o ambiente construído, que pode ter sido desenvolvido da forma mais 
apropriada, foi deixado ao abandono devido aos problemas mais globais enfrentados por 
certas aglomerações. Há que revitalizar aquelas zonas em que a recuperação não implica 
novos projectos de infra-estruturas ou devolve à aglomeração o seu carácter próprio.
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Alteração apresentada por Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Alteração 256
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 
aglomerações urbanas.

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 zonas
urbanas.

Or. en

Justificação

Os problemas económicos, ambientais e sociais têm de ser resolvidos em todas as zonas 
urbanas e não apenas nas aglomerações urbanas.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 257
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 
reabilitação do ambiente urbano, incluindo 
a renovação, a demolição e a substituição 
da habitação em propriedade pública 
permanente (garantindo a continuação da 
propriedade pública pelo menos por mais 
10 anos), melhoria do ambiente em torno 
das zonas urbanas, rendimento energético e 
projectos no domínio das energias 
renováveis nas zonas degradadas, a 
requalificação de terrenos devolutos e a 
preservação e valorização do património 
histórico e cultural com medidas para 
promover a inovação e a sociedade do 
conhecimento, o espírito empresarial, o 
emprego local e o desenvolvimento 
comunitário, bem como a prestação de 
serviços à população tendo em conta a 
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evolução das estruturas demográficas.

Or. en

Justificação

A importância do sector da habitação no caso da reabilitação urbana é maior nos novos 
Estados-Membros do que nos antigos, porque a demolição, a substituição e a renovação do 
parque habitacional existente, de má qualidade, são questões fundamentais. Na realidade, a 
reabilitação não poderá ter resultados adequados sem uma séria reestruturação do parque 
habitacional. A segunda parte da alteração destina-se a promover os objectivos estabelecidos 
na agenda de Lisboa.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 258
Artigo 8, n° 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 emprego 
local e o desenvolvimento comunitário, bem 
como a prestação de serviços à população 
tendo em conta a evolução das estruturas 
demográficas e a mobilidade sustentável.

Or. es

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 259
Artigo 8, nº 1 bis (novo)

1bis. O FEDER contribuirá, inter alia, 
para a eliminação das barreiras 
arquitectónicas com vista a tornar 
acessíveis e desfrutáveis para os deficientes 
locais de arte, museus e espaços de 
exposição.
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Or. it

Justificação

A eliminação das barreiras arquitectónicas e o requisito da acessibilidade geral para os 
deficientes nomeadamente aos espaços de lazer devem figurar entre os objectivos específicos 
do FEDER, no pleno respeito pelos princípios e valores que inspiram a União Europeia.

Alteração apresentada por Salvatore Tatarella

Alteração 260
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 destinam-se a 
melhorar o ambiente urbano através da
requalificação de terrenos devolutos, da 
protecção e valorização do património 
histórico e cultural com medidas 
apropriadas para promover o espírito 
empresarial, o emprego local e o 
desenvolvimento das realidades locais, bem 
como a criação de serviços para os 
cidadãos tendo em conta a evolução das 
estruturas demográficas.

Or. it

Justificação

A reformulação do segundo parágrafo do nº 1 do artigo 8º destina-se a precisar que as 
estratégias mencionadas no primeiro parágrafo podem combinar diversos problemas e 
destinam-se a melhorar o ambiente em geral.

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 261
Artigo 8, nº 2

2. Em derrogação do nº 2 do artigo 33º do 
Regulamento (CE) nº (…), o financiamento 
do FEDER das medidas no âmbito 
Regulamento (CE) nº (…) relativo ao Fundo 
Social Europeu a título do objectivo 
"Competitividade regional e emprego" será 
aumentado para 10% da prioridade em 

2. Em derrogação do nº 2 do artigo 33º do 
Regulamento (CE) nº (…), o financiamento 
do FEDER das medidas no âmbito 
Regulamento (CE) nº (…) relativo ao Fundo 
Social Europeu a título do objectivo 
"Competitividade regional e emprego" será 
aumentado para um máximo de 20% da 
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causa. prioridade em causa. 

Or. en

Justificação

Com base na experiência positiva da iniciativa comunitária URBAN, o FEDER deveria poder 
financiar medidas de tipo FSE em zonas urbanas até ao limite de 20 %, a fim de que as 
cidades possam definir de uma forma mais flexível as medidas adequadas para fazer face aos 
problemas locais.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 262
Artigo 8, nº 2

2. Em derrogação do nº 2 do artigo 33º do 
Regulamento (CE) nº (…), o financiamento 
do FEDER das medidas no âmbito 
Regulamento (CE) nº (…) relativo ao Fundo 
Social Europeu a título do objectivo 
"Competitividade regional e emprego" será 
aumentado para 10% da prioridade em 
causa. 

2. Em derrogação do nº 2 do artigo 33º do 
Regulamento (CE) nº (…), o financiamento 
do FEDER das medidas no âmbito do  
Regulamento (CE) nº (…) relativo ao Fundo 
Social Europeu a título do objectivo 
"Convergência" e do objectivo 
"Competitividade regional e emprego" será 
aumentado para 20% da prioridade em 
causa. 

Or. en

Justificação

Visa tornar possível uma maior assistência do FEDER quando tal seja necessário para a 
execução satisfatória do projecto no âmbito do programa operacional do FSE. Além disso, 
não há qualquer razão relevante para limitar este artigo apenas ao objectivo 
"Competitividade regional e emprego", dado que muitas das operações co-financiadas pelo 
Fundo Social Europeu se enquadram no objectivo "Convergência". Por isso, se propõe que 
este objectivo seja também contemplado. 

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 263
Artigo 9

Zonas rurais e zonas dependentes da pesca Suprimido
Os Estados-Membros e as regiões devem 
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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. 
A intervenção do FEDER nas zonas rurais 
e nas zonas dependentes da pesca 
concentrar-se-á na diversificação 
económica das mesmas, designadamente 
no seguinte:
1) Infra-estruturas para melhorar a 
acessibilidade;
2) Aceleração da implantação das redes e 
serviços de telecomunicações nas zonas 
rurais;
3) Desenvolvimento de novas actividades 
económicas para além dos sectores da 
agricultura e da pesca;
4) Reforço dos vínculos entre as zonas 
urbanas e rurais;
5) Desenvolvimento do turismo e dos 
centros de interesse rurais.
Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a 
coerência entre as medidas co-financiadas 
pelo FEADER e as co-financiadas pelo 
FEP, por um lado, e as medidas 
co-financiadas pelo FEDER, por outro. 
Para o efeito, ao elaborar os programas 
operacionais relativos às medidas previstas 
nos pontos 1), 3) e 5), os Estados-Membros 
devem estabelecer critérios de demarcação 
claros para as medidas a apoiar pelo 
FEDER em virtude do presente artigo, por 
um lado, ou pelo FEADER em virtude do 
nº 1, alíneas a), b) e i), do artigo 49º do 
Regulamento (CE) nº (…), no que respeita 
às zonas rurais, ou pelo FEP em virtude do 
artigo (…) do Regulamento (CE) nº (…) no 
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que respeita às zonas dependentes da pesca.

Or. en

Justificação

Cada região é diferente e deve ser deixada às regiões a possibilidade de decidirem o que lhes 
é aplicável.

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 264
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 autoridades 
regionais e locais 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.

Or. en

Alteração apresentada por Richard Howitt, Catherine Stihler

Alteração 265
Artigo 9, parágrafo 2

A intervenção do FEDER nas zonas rurais e 
nas zonas dependentes da pesca 
concentrar-se-á na diversificação 
económica das mesmas, designadamente no 
seguinte:

A intervenção do FEDER nas zonas rurais e 
nas zonas dependentes da pesca 
concentrar-se-á em medidas que resolvam 
os problemas económicos, ambientais e 
sociais que afectam essas zonas e na 
necessidade de desenvolver medidas de 
diversificação, incluindo o seguinte:

1) Infra-estruturas para melhorar a 
acessibilidade;

1) Infra-estruturas para melhorar a 
acessibilidade;

2) Aceleração da implantação das redes e 2) Aceleração da implantação das redes e 
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serviços de telecomunicações nas zonas 
rurais;

serviços de telecomunicações nas zonas 
rurais;

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;

4) Reforço dos vínculos entre as zonas 
urbanas e rurais;

4) Reforço dos vínculos entre as zonas 
urbanas e rurais;

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

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

6) Promoção do espírito empresarial e 
medidas de estímulo do emprego local;
7) Desenvolvimento comunitário;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 266
Artigo 9, nºs 1 a 5

1) Infra-estruturas para melhorar a 
acessibilidade;

1) Infra-estruturas para melhorar a 
acessibilidade e para promover a 
atractividade da região; 

2) Aceleração da implantação das redes e 
serviços de telecomunicações nas zonas 
rurais;

2) Aceleração da implantação das redes e 
serviços de telecomunicações nas zonas 
rurais e criação de postos de trabalho de 
elevado valor qualitativo para além dos 
sectores da agricultura e da pesca; 

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

3) Desenvolvimento de novas actividades 
económicas, em especial o fomento de 
PME, empresas artesanais e da criação de 
empresas para além dos sectores da 
agricultura e da pesca; 

3 bis) Criação de institutos de formação e 
investigação nas zonas rurais excepto 
acções financiadas pelo Fundo Social 
Europeu (FSE); 

4) Reforço dos vínculos entre as zonas 
urbanas e rurais;

4) Reforço dos vínculos entre as zonas 
urbanas e rurais;

4 bis) Melhoria da qualidade dos institutos 
culturais e da vida cultural; 

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

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



AM\562438PT.doc 129/159 PE 357.528v01-00

PT

Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a coerência 
entre as medidas co-financiadas pelo 
FEADER e as co-financiadas pelo FEP, por 
um lado, e as medidas co-financiadas pelo 
FEDER, por outro. Para o efeito, ao elaborar 
os programas operacionais relativos às 
medidas previstas nos pontos 1), 3) e 5), os 
Estados-Membros devem estabelecer 
critérios de demarcação claros para as 
medidas a apoiar pelo FEDER em virtude do 
presente artigo, por um lado, ou pelo 
FEADER em virtude do nº 1, alíneas a), b) e 
i), do artigo 49º do Regulamento (CE) nº 
(…), no que respeita às zonas rurais, ou pelo 
FEP em virtude do artigo (…) do 
Regulamento (CE) nº (…) no que respeita às 
zonas dependentes da pesca.

Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a coerência 
entre as medidas co-financiadas pelo 
FEADER e as co-financiadas pelo FEP, por 
um lado, e as medidas co-financiadas pelo 
FEDER, por outro, no âmbito do programa-
quadro estratégico nacional. Para o efeito, 
ao elaborar os programas operacionais 
relativos às medidas previstas nos pontos 1), 
3) e 5), os Estados-Membros devem 
estabelecer critérios de demarcação claros 
para as medidas a apoiar pelo FEDER em 
virtude do presente artigo, por um lado, ou 
pelo FEADER em virtude do nº 1, alíneas a), 
b) e i), do artigo 49º do Regulamento (CE) 
nº (…), no que respeita às zonas rurais, ou 
pelo FEP em virtude do artigo (…) do 
Regulamento (CE) nº (…) no que respeita às 
zonas dependentes da pesca. Esta distinção 
é de natureza técnica e não deverá 
comportar desvantagens para o 
desenvolvimento integrado homogéneo. 

Or. de

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 267
Artigo 9, parágrafo 2

A intervenção do FEDER nas zonas rurais e 
nas zonas dependentes da pesca 
concentrar-se-á na diversificação económica 
das mesmas, designadamente no seguinte:

A intervenção do FEDER nas zonas rurais e 
nas zonas dependentes da pesca concentrar-
se-á, em harmonia com o princípio de 
sustentabilidade, na diversificação 
económica das mesmas, designadamente no 
seguinte:

Or. pt

Justificação

Em consonância com as conclusões do Conselho Europeu de Gotemburgo de 15 e 16 de 
Junho de 2001.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 268
Artigo 9, parágrafo 2, ponto 5

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

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

Or. pt

Justificação

Em consonância com as conclusões do Conselho Europeu de Gotemburgo de 15 e 16 de 
Junho de 2001.

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 269
Artigo 9, parágrafo 3

Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a coerência 
entre as medidas co-financiadas pelo 
FEADER e as co-financiadas pelo FEP, por 
um lado, e as medidas co-financiadas pelo 
FEDER, por outro. Para o efeito, ao elaborar 
os programas operacionais relativos às 
medidas previstas nos pontos 1), 3) e 5), os 
Estados-Membros devem estabelecer 
critérios de demarcação claros para as 
medidas a apoiar pelo FEDER em virtude do 
presente artigo, por um lado, ou pelo 
FEADER em virtude do nº 1, alíneas a), b) e 
i), do artigo 49º do Regulamento (CE) nº 
(…), no que respeita às zonas rurais, ou pelo 
FEP em virtude do artigo (…) do 
Regulamento (CE) nº (…) no que respeita às 
zonas dependentes da pesca.

Os Estados-Membros e as autoridades 
regionais e locais devem assegurar a 
complementaridade e a coerência entre as 
medidas co-financiadas pelo FEADER e as 
co-financiadas pelo FEP, por um lado, e as 
medidas co-financiadas pelo FEDER, por 
outro. Para o efeito, ao elaborar os 
programas operacionais relativos às medidas 
previstas nos pontos 1), 3) e 5), os 
Estados-Membros devem estabelecer 
critérios de demarcação claros para as 
medidas a apoiar pelo FEDER em virtude do 
presente artigo, por um lado, ou pelo 
FEADER em virtude do nº 1, alíneas a), b) e 
i), do artigo 49º do Regulamento (CE) nº 
(…), no que respeita às zonas rurais, ou pelo 
FEP em virtude do artigo (…) do 
Regulamento (CE) nº (…) no que respeita às 
zonas dependentes da pesca.

Or. en

Alteração apresentada por Brigitte Douay e Bernadette Bourzai

Alteração 270
Artigo 9, n° 3
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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, nomeadamente, a 
criação, recuperação e desenvolvimento de 
pequenas empresas e micro-empresas, bem 
como de empresas artesanais;

Or. fr

Justificação

O apoio a estas empresas constitui um elemento importante do desenvolvimento rural e as 
empresas de muito pequena dimensão desempenham um papel relevante na criação de 
empregos. 

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 271
Artigo 9, parágrafo 2, ponto 5)

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

5) Desenvolvimento de formas de turismo e 
de centros de interesse rurais sustentáveis.

Or. en

Alteração apresentada por Catherine Stihler

Alteração 272
Artigo 9, parágrafo 2, ponto 5)

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

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

Or. en

Justificação

Em consonância com referências precedentes ao turismo e à agenda de Gotemburgo.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 273
Artigo 9, parágrafo 2, ponto 5 bis) (novo)
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5 bis) Produção de biocombustíveis e/ou a 
utilização da energia proveniente de fontes 
renováveis.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Alteração 274
Artigo 9, parágrafo 2, ponto 5 bis) (novo)

5 bis) Protecção do património cultural, 
desenvolvimento das infra-estruturas 
culturais e da cultura popular;

Or. en

Justificação

Os investimentos no domínio das infra-estruturas culturais têm uma considerável influência 
na situação social e económica da região. Criam novas perspectivas de emprego e 
contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais.

Alteração apresentada por Gábor Harangozó

Alteração 275
Artigo 9, parágrafo 2, ponto 5 ter) (novo)

5 ter)  Investimento no rendimento 
energético (infra-estruturas, apoio técnico 
e informações para os utilizadores finais).

Or. en

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 276
Artigo 9, último parágrafo
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Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a coerência 
entre as medidas co-financiadas pelo 
FEADER e as co-financiadas pelo FEP, por 
um lado, e as medidas co-financiadas pelo 
FEDER, por outro. Para o efeito, ao elaborar 
os programas operacionais relativos às 
medidas previstas nos pontos 1), 3) e 5), os 
Estados-Membros devem estabelecer 
critérios de demarcação claros para as 
medidas a apoiar pelo FEDER em virtude do 
presente artigo, por um lado, ou pelo 
FEADER em virtude do nº 1, alíneas a), b) e 
i), do artigo 49º do Regulamento (CE) nº 
(…), no que respeita às zonas rurais, ou pelo 
FEP em virtude do artigo (…) do 
Regulamento (CE) nº (…) no que respeita às 
zonas dependentes da pesca.

Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a coerência 
entre as medidas co-financiadas pelo 
FEADER e as co-financiadas pelo FEP, por 
um lado, e as medidas co-financiadas pelo 
FEDER, por outro. Para o efeito, ao elaborar 
os programas operacionais relativos às 
medidas previstas nos pontos 1), 3) e 5), os 
Estados-Membros e os intervenientes 
pertinentes devem estabelecer critérios de 
demarcação claros para as medidas a apoiar 
pelo FEDER em virtude do presente artigo, 
por um lado, ou pelo FEADER em virtude 
do nº 1, alíneas a), b) e i), do artigo 49º do 
Regulamento (CE) nº (…), no que respeita 
às zonas rurais, ou pelo FEP em virtude do 
artigo (…) do Regulamento (CE) nº (…) no 
que respeita às zonas dependentes da pesca. 
Devem, além disso, velar por que a 
utilização dos recursos financeiros 
transferidos da política de coesão para o 
FEADER e o FEP respeite um equilíbrio 
adequado entre a dimensão sectorial 
(agricultura ou pesca) e a dimensão 
territorial.

Or. fr

Justificação

Os recursos financeiros transferidos da política de coesão para estes novos instrumentos não 
devem ser unicamente utilizados para apoiar as actividades tradicionais da agricultura e da 
pesca sempre que o desenvolvimento territorial integrado destas zonas exigir uma 
diversificação económica.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 277
Artigo 9, parágrafo 3

Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a coerência 
entre as medidas co-financiadas pelo 
FEADER e as co-financiadas pelo FEP, por 
um lado, e as medidas co-financiadas pelo 
FEDER, por outro. Para o efeito, ao elaborar 

Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar a complementaridade e a coerência 
entre as medidas co-financiadas pelo 
FEADER e as co-financiadas pelo FEP, por 
um lado, e as medidas co-financiadas pelo 
FEDER, por outro. Para o efeito, ao elaborar 
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os programas operacionais relativos às 
medidas previstas nos pontos 1), 3) e 5), os 
Estados-Membros devem estabelecer 
critérios de demarcação claros para as 
medidas a apoiar pelo FEDER em virtude do 
presente artigo, por um lado, ou pelo 
FEADER em virtude do nº 1, alíneas a), b) e 
i), do artigo 49º do Regulamento (CE) nº 
(…), no que respeita às zonas rurais, ou pelo 
FEP em virtude do artigo (…) do 
Regulamento (CE) nº (…) no que respeita às 
zonas dependentes da pesca.

os programas operacionais relativos às 
medidas previstas nos pontos 1), 3) e 5), os 
Estados-Membros, as suas regiões e as suas 
autoridades locais devem estabelecer 
critérios de demarcação claros para as 
medidas a apoiar pelo FEDER em virtude do 
presente artigo, por um lado, ou pelo 
FEADER em virtude do nº 1, alíneas a), b) e 
i), do artigo 49º do Regulamento (CE) nº 
(…), no que respeita às zonas rurais, ou pelo 
FEP em virtude do artigo (…) do 
Regulamento (CE) nº (…) no que respeita às 
zonas dependentes da pesca.

Or. en

Justificação

As acções que afectam zonas sub-nacionais devem ser decididas em consulta com as regiões 
e as autoridades locais em causa, especialmente quando do estabelecimento de critérios.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 278
Artigo 10

Zonas com desvantagens naturais Suprimido
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.
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.

Or. en
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Justificação

Cada região é diferente e deve ser deixada às regiões a possibilidade de decidirem o que lhes 
é aplicável.

Alteração apresentada por Kontantinos Hatzidakis

Alteração 279
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 dos 
recursos naturais e a estimular o sector do 
turismo.

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 
duplamente desfavorecidas na acepção da 
alínea b) do nº 1 do artigo 52º do 
Regulamento (CE) n° (…), a fim de 
compensar como segue os custos adicionais 
inerentes às características destas regiões, à 
excepção dos produtos do Anexo I do 
Tratado:
a) Apoio ao transporte de mercadorias e 
auxílio ao arranque de serviços de 
transporte;
b) Apoio à resolução de problemas 
relacionados com o mercado de trabalho 
local.

Or. el

Justificação

A presente alteração diz respeito às ilhas afectadas pelos custos adicionais de transporte 
resultantes das desvantagens com que se defrontam devido à sua situação geográfica e que 
requerem uma atenção especial no contexto da coesão territorial, económica e social (tal 
como reconhecido no Artigo III-220 do tratado constitucional).
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Alteração apresentada por Michl Ebner

Alteração 280
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 integração económica e social -
em especial em regiões multiculturais e 
plurilingues - a promover a utilização 
sustentável dos recursos naturais e a 
estimular o sector do turismo. 

Or. de

Justificação

A aplicação dos fundos do FEDER nomeadamente em regiões multiculturais deverá ser 
referida de forma explícita no presente artigo. As regiões multiculturais e plurilingues 
desempenham frequentemente um papel de precursoras no que respeita ao recurso e à 
utilização dos fundos do FEDER destinados ao fomento de várias culturas e línguas.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 281
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 que 
evitem o despovoamento e fomentem o 
desenvolvimento, velando simultaneamente 
pela conservação do património cultural, a 
promover a utilização sustentável dos 
recursos naturais e a estimular o sector do 
turismo.

Or. es
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Justificação

Os problemas de desenvolvimento com que se deparam as zonas com limitações naturais 
permanentes levam ao despovoamento, dada a grande dificuldade de acesso ao emprego.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 282
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 todo o tipo de actividades 
económicas, não só as relacionadas com o 
património cultural, mas também as que 
impliquem inovação e novas tecnologias 
que sejam particularmente adequadas às 
características do território (telecentros 
rurais, etc.), a promover a utilização 
sustentável dos recursos naturais e a 
estimular o sector do turismo.

Or. es

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 283
Artigo 10, parágrafo 2

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.

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 todos os níveis, 
a promover, desenvolver e diversificar
actividades económicas sustentáveis,
relacionadas com o património cultural, a 
promover a utilização sustentável dos 
recursos naturais e a estimular o sector do 
turismo.

Or. pt
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Justificação

Em consonância com o disposto nos artigos 3º e 4º e nas conclusões do Conselho Europeu de 
Gotemburgo de 15 e 16 de Junho de 2001.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 284
Artigo 11, parágrafo 1

Em conformidade com a dotação adicional 
referida no nº 1, alínea d), do artigo 16º do 
Regulamento (CE) nº (…), 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 (…), em derrogação 
do disposto no nº 2 do artigo 3º do presente 
regulamento e em harmonia com o disposto 
no n° 2 do artigo 299.°  do Tratado CE, 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:

Or. pt

Justificação

É conveniente realçar a obrigatória aplicação das disposições previstas no Tratado, 
designadamente no nº 2 do artigo 299º.

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 285
Artigo 11, parágrafo 1

Em conformidade com a dotação adicional 
referida no nº 1, alínea d), do artigo 16º do 
Regulamento (CE) nº (…), 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 

Em conformidade com a dotação adicional
referida no nº 1, alínea d), do artigo 16º do 
Regulamento (CE) nº (…), 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 ultraperiféricas a fim de 
compensar os custos adicionais nos 
domínios previstos no artigo 4º e nos 
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seguintes, à excepção dos produtos do 
Anexo I do Tratado:

domínios suplementares seguintes, à 
excepção dos produtos do Anexo I do 
Tratado:

Or. pt

Justificação

Precisão no texto proposto pela Comissão relativamente às Regiões Ultraperiféricas.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo e Fernando Fernández Martín

Alteração 286
Artigo 11, parágrafo 1

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 a fim de evitar que os 
custos adicionais nos domínios previstos no 
artigo 4º e nos domínios suplementares 
seguintes, à excepção dos produtos do 
Anexo I do Tratado, impeçam a realização 
do mercado interno:

Or. es

Justificação

O afastamento particular destas zonas, as dificuldades do transporte de mercadorias e a 
escassez de produtos que caracteriza os seus mercados pressupõem uma limitação 
considerável no interesse da plena integração destas regiões no mercado.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 287
Artigo 12, nº 3 bis (novo)

3 bis) Os resultados da avaliação ambiental 
estratégica nos termos da Directiva 
2001/42/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Junho de 2001, relativa 
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à avaliação dos efeitos de determinados 
planos e programas no ambiente1. 
_____________
1JO L 197 de 21.7.2001, p. 30.

Or. de

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 288
Artigo 12, nº 5), alínea b)

b) Um quadro que especifique, em relação à 
totalidade do período de programação e a 
cada prioridade, o montante da dotação 
financeira total da Comunidade e das 
contrapartidas nacionais públicas, bem 
como a taxa de participação do FEDER;

b) Um quadro que especifique, em relação à 
totalidade do período de programação e a 
cada prioridade, o montante da dotação 
financeira total da Comunidade e das 
contrapartidas nacionais totais, bem como a 
taxa de participação do FEDER;

Or. en

Justificação

É desejável calcular a contribuição dos Fundos em função não das despesas nacionais 
públicas mas sim das despesas nacionais totais. O principal objectivo é o de tornar possível 
incluir nos custos elegíveis também as despesas do sector privado e, assim, mobilizar de 
forma mais eficaz o financiamento privado. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Markus Pieper

Alteração 289
Artigo 12, nº 5, alínea b) bis (nova)

b bis) Dados relativos à elegibilidade e 
critérios comuns;

Or. de

Justificação

O FEDER prevê a elegibilidade com base em disposições nacionais. Para a cooperação 
transfronteiriça e transnacional é, no entanto, indispensável fixar as despesas comuns 
elegíveis e estabelecer critérios comuns. Caso contrário, será mais complicado, ou mesmo 
impossível, realizar projectos comuns. 
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 290
Artigo 12, nº 6, alínea b)

b) Descrição dos sistemas de 
acompanhamento e de avaliação, bem como 
a composição do comité de 
acompanhamento;

b) Descrição dos critérios comuns de 
selecção e dos sistemas de acompanhamento 
e de avaliação, bem como a composição do 
comité de acompanhamento; 

Or. de

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 291
Artigo 12, nº 6, alínea e) bis (novo)

e bis) Descrição, elaborada pelos 
Estados-Membros que apresentam 
conjuntamente o programa operacional, 
em conformidade com o artigo 10º do 
Regulamento (CE) nº (…) do Conselho, das 
modalidades de participação das 
autoridades regionais e locais bem como de 
quaisquer agrupamentos de cooperação 
transfronteiriça durante a fase de 
preparação do programa e as fases 
subsequentes;

Or. en

Justificação

É importante que, no âmbito do objectivo "Cooperação territorial", os Estados-Membros 
apliquem as regras da parceria. Para o efeito, a Comissão deve estabelecer como critério de 
admissibilidade das propostas relativas aos programas operacionais a indicação da forma 
como cada Estado-Membro tenciona aplicar essas regras e como tenciona colaborar com as 
autoridades regionais e locais e com os agrupamentos de cooperação transfronteiriça.

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 292
Artigo 12, nº 7

7) Lista indicativa dos grandes projectos na 
acepção do artigo 38 do Regulamento (CE) 
nº (…) cuja apresentação está prevista 
durante o período de programação.

Suprimido



PE 357.528v01-00 142/159 AM\562438PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Incluir a lista dos principais projectos antes do início do programa pode ser indevidamente 
restritivo ou suscitar falsas expectativas e assunções.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Alteração 293
Artigo 12, pontos 7 bis) e 7 ter)

7 bis) Os Estados-Membros velarão por que 
as autoridades regionais participem na 
programação e no acompanhamento das 
operações de cooperação transfronteiriça e 
transnacional.
7 ter) Nos programas de cooperação 
transfronteiriça poderão criar-se 
subprogramas regionais de cooperação. A 
autoridade responsável pela gestão velará 
por que as autoridades regionais 
competentes participem na certificação e 
poderá delegar nas autoridades regionais a 
gestão destes subprogramas.

Or. es

Justificação

É necessário assegurar a participação das autoridades regionais nos programas de 
cooperação transfronteiriça e transnacional, bem como a possibilidade de criação de 
subprogramas regionais de cooperação destinados a melhorar a aplicação dos referidos 
programas.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 294
Artigo 12, nº 7 bis (novo)

7 bis) Recomendações dos parceiros sobre o 
programa operacional. 
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Or. de

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai e Bernard Poignant

Alteração 295
Artigo 12, parágrafo 1 bis (novo)

As regiões que se inserem no objectivo 
"Competitividade regional e emprego" e 
padecem de uma limitação natural ou 
geográfica, nos termos do artigo 52º do 
Regulamento (CE) (...), beneficiam de um
co-financiamento adicional de 5%.
Para as regiões afectadas por várias 
limitações deste tipo, a majoração será 
duplicada e passará a 10% a título das 
limitações acumuladas.

Or. fr

Justificação

A majoração de 5% do limite máximo de participação dos Fundos nas despesas públicas é 
interessante mas o seu alcance é demasiado limitado para poder compensar as limitações 
naturais e humanas que frequentemente se acumulam e aceleram a desertificação nas regiões 
de montanha e insulares.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 296
Artigo 13

Regras de elegibilidade das despesas Suprimido
Sem prejuízo do disposto no artigo 55º do 
Regulamento (CE) nº (…) e a pedido dos 
Estados-Membros, a Comissão pode propor 
regras de elegibilidade para certas 
categorias de despesas em substituição das 
regras nacionais. As referidas regras 
comunitárias de elegibilidade das despesas 
serão adoptadas mediante um regulamento 
da Comissão, em conformidade com as 
disposições do nº 3 do artigo 104º do 
Regulamento (CE) nº (…).
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Or. en

Justificação

Este artigo pode ser considerado redundante. Outras despesas não elegíveis a nível da UE 
devem ser referidas no artigo 7º.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 297
Artigo 14, nº 1, parágrafo 2

Os Estados-Membros estabelecerão um 
secretariado técnico conjunto, a funcionar 
junto da autoridade de gestão. O 
secretariado prestará assistência à autoridade
de gestão e ao comité de acompanhamento 
no desempenho das respectivas funções.

Os Estados-Membros estabelecerão um 
secretariado técnico conjunto, a funcionar 
sob a alçada da autoridade de gestão. O 
secretariado prestará assistência à autoridade 
de gestão e ao comité de acompanhamento 
no desempenho das respectivas funções.

Or. en

Justificação

O secretariado técnico conjunto para um programa de cooperação não tem, 
obrigatoriamente, de estar situado fisicamente junto da autoridade de gestão. 

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 298
Artigo 14, nº 1, parágrafo 2

Os Estados-Membros estabelecerão um 
secretariado técnico conjunto, a funcionar 
junto da autoridade de gestão. O secretariado 
prestará assistência à autoridade de gestão e 
ao comité de acompanhamento no 
desempenho das respectivas funções.

Os Estados-Membros estabelecerão um 
secretariado técnico conjunto, a não 
funcionar necessariamente junto da 
autoridade de gestão. O secretariado prestará 
assistência à autoridade de gestão e ao 
comité de acompanhamento no desempenho 
das respectivas funções e realizará acções 
de formação para os parceiros a fim de 
estes estarem em condições de 
desempenharem as suas funções no âmbito 
da parceria.

Or. de
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Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 299
Artigo 14, nº 1, parágrafo 2

Os Estados-Membros estabelecerão um 
secretariado técnico conjunto, a funcionar 
junto da autoridade de gestão. O 
secretariado prestará assistência à 
autoridade de gestão e ao comité de 
acompanhamento no desempenho das 
respectivas funções.

Suprimido

Or. de

Justificação

Do ponto de vista operativo a autoridade de gestão está em melhor posição que a 
comunidade de Estados-Membros interessados para estabelecer um secretariado técnico 
conjunto e as respectivas relações contratuais (cf. alteração ao artigo 14º, parágrafo 2 bis 
novo).  

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 300
Artigo 14, nº 1, parágrafo 2

Os Estados-Membros estabelecerão um 
secretariado técnico conjunto, a funcionar 
junto da autoridade de gestão. O secretariado 
prestará assistência à autoridade de gestão e 
ao comité de acompanhamento no 
desempenho das respectivas funções.

Após consulta do comité de 
acompanhamento, a autoridade de gestão 
estabelecerá um secretariado técnico 
conjunto, a funcionar junto da autoridade de 
gestão. O secretariado prestará assistência à 
autoridade de gestão, ao comité de 
acompanhamento e ao grupo de auditores, 
nos termos do nº 2, no desempenho das 
respectivas funções. Com vista a facilitar a 
realização de uma cooperação abrangente, 
os Estados-Membros poderão criar pontos 
de contacto nacionais.

Or. de

Justificação

Do ponto de vista operativo a autoridade de gestão está em melhor posição que a 
comunidade de Estados-Membros interessados para estabelecer um secretariado técnico 
conjunto e as respectivas relações contratuais. O grupo de auditores necessita igualmente 
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para os seus trabalhos da assistência técnica do secretariado. (Pelo menos) no que respeita 
aos programas de cooperação trasnacional abrangente, para além dos secretariados técnicos 
citados os pontos de contacto nacionais revelaram, no passado, serem muito válidos, pelo 
que deverão ser citados explicitamente como estrutura de apoio co-financiável.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 301
Artigo 14, nº 3

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

3. Cada Estado-Membro que participa no 
programa operacional nomeará 
representantes para o comité de 
acompanhamento previsto no artigo 64º do 
Regulamento (CE) nº (…)  e procurará que 
as autoridades regionais e locais bem como 
quaisquer agrupamentos de cooperação 
transfronteiriça interessados, estejam 
devidamente representados.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o princípio da parceria e o princípio da subsidiariedade, os 
Estados-Membros devem permitir uma representação adequada das autoridades locais ou 
regionais, bem como de agrupamentos de cooperação transfronteiriça, nos comités de 
acompanhamento.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 302
Artigo 14, nº 3

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

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

Or. en
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Justificação

Tendo em conta o bem sucedido papel desempenhado pelos órgãos regionais e locais durante 
os programas INTERREG III A, B e C, os Estados-Membros estarão em consonância com os 
princípios da parceria e da subsidiariedade se incluírem representantes das autoridades 
regionais e locais entre os delegados ao comité de acompanhamento do programa 
operacional. Esses representantes serão seleccionados de entre os órgãos públicos 
adequados, numa base caso a caso.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone

Alteração 303
Artigo 14, parágrafo 3

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

3. Cada Estado-Membro que participa no 
programa operacional nomeará 
representantes para o comité de 
acompanhamento previsto no artigo 64º do 
Regulamento (CE) nº (…), velando por 
assegurar uma representação adequada das 
autoridades regionais ou locais envolvidas, 
em conformidade com o respectivo 
ordenamento institucional e constitucional.

Or. it

Justificação

O envolvimento dos representantes das regiões e dos organismos locais - como proposto pelo 
Comité das Regiões - contribui positivamente para responsabilizar os mesmos na gestão dos 
fundos estruturais, para além de satisfazer o princípio geral da subsidiariedade.

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 304
Artigo 14, nº 3

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

3. Cada Estado-Membro que participa no 
programa operacional nomeará 
representantes para o comité de 
acompanhamento previsto no artigo 64º do 
Regulamento (CE) nº (…) e velará pela 
representação adequada das autoridades 
regionais e locais interessadas.
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Or. en

Justificação

Os  Estados-Membros devem poder assegurar uma representação adequada das autoridades 
locais e regionais nos comités de acompanhamento.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 305
Artigo 14, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros desempenharão 
estas tarefas respeitando um calendário 
acordado com a Comissão para prevenir 
qualquer atraso desnecessário na 
elaboração e execução do programa 
operacional.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros e departamentos governamentais atrasaram desnecessariamente a 
criação de vários mecanismos exigidos para a execução de programas de financiamento. 
Este facto compromete a capacidade da autoridade de gestão de cumprir os objectivos de 
despesa. Os Estados-Membros e os seus departamentos governamentais têm de respeitar um 
calendário acordado para a elaboração do programa, de modo a evitar tais ocorrências no 
futuro.

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 306
Artigo 15

A autoridade de gestão desempenhará as 
funções previstas no artigo 59º do 
Regulamento (CE) nº (…), com excepção 
das referentes à regularidade das acções e às 
despesas com as normas nacionais e 
comunitárias. A este respeito, as suas 
responsabilidades limitam-se à verificação 
de que a despesa de cada beneficiário que 

A autoridade de gestão desempenhará as 
funções previstas no artigo 59º do 
Regulamento (CE) nº (…), com excepção 
das referentes à regularidade das acções e às 
despesas com as normas nacionais e 
comunitárias. A este respeito, as suas 
responsabilidades limitam-se à verificação 
de que a despesa de cada beneficiário que 
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participa numa acção foi validada pelo 
auditor autorizado.

participa numa acção foi validada pelo 
auditor qualificado.

Or. en

Justificação

É essencial simplificar o processo de auditoria dos fundos estruturais. Para se dispor de 
auditores aprovados, seria necessário que a Comissão tivesse avaliado o auditor em questão, 
o que seria demasiado burocrático, pelo que é suficiente um auditor qualificado. 

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 307
Artigo 16, parágrafo 2

Cada Estado-Membro velará por que a 
despesa possa ser validada pelos auditores 
autorizados num prazo de dois meses.

Cada Estado-Membro velará por que a 
despesa possa ser validada pelos auditores 
qualificados num prazo de dois meses.

Or. en

Justificação

É essencial simplificar o processo de auditoria dos fundos estruturais. Para se dispor de 
auditores aprovados seria necessário que a Comissão tivesse avaliado o auditor em questão, 
o que seria demasiado burocrático, pelo que é suficiente um auditor qualificado. 

Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 308
Artigo 19, n° 2

2. As acções seleccionadas para programas 
operacionais que envolvam redes de 
cooperação e intercâmbio de experiências 
previstos no nº 3 do artigo 6º incluirão pelo 
menos três beneficiários de pelo menos três 
regiões de pelo menos dois 
Estados-Membros, que cooperarão, no que 
respeita a cada acção, em pelo menos dois 
dos seguintes aspectos: concepção conjunta, 
execução conjunta, pessoal conjunto e 
financiamento conjunto.

2. As acções seleccionadas para programas 
operacionais que envolvam cooperação 
inter-regional e redes de cooperação e 
intercâmbio de experiências previstos no nº 
3 do artigo 6º incluirão pelo menos três 
beneficiários de pelo menos três regiões de 
pelo menos dois Estados-Membros, que 
cooperarão, no que respeita a cada acção, em 
pelo menos dois dos seguintes aspectos: 
concepção conjunta, execução conjunta, 
pessoal conjunto e financiamento conjunto.
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Or. fr

Justificação

É necessário ter em conta a integração da cooperação inter-regional no objectivo da 
cooperação territorial europeia.

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 309
Artigo 19, n° 2

2. As acções seleccionadas para programas 
operacionais que envolvam redes de 
cooperação e intercâmbio de experiências 
previstos no nº 3 do artigo 6º incluirão pelo 
menos três beneficiários de pelo menos três 
regiões de pelo menos dois 
Estados-Membros, que cooperarão, no que 
respeita a cada acção, em pelo menos dois 
dos seguintes aspectos: concepção conjunta, 
execução conjunta, pessoal conjunto e 
financiamento conjunto.

2. As acções seleccionadas para programas 
operacionais que envolvam cooperação 
inter-regional e redes de cooperação e 
intercâmbio de experiências previstos no nº 
3 do artigo 6º incluirão pelo menos três 
beneficiários de pelo menos três regiões de 
pelo menos dois Estados-Membros, que 
cooperarão, no que respeita a cada acção, em 
pelo menos dois dos seguintes aspectos: 
concepção conjunta, execução conjunta, 
pessoal conjunto e financiamento conjunto.

Or. fr

Justificação

É necessário ter em conta a integração da cooperação inter-regional no objectivo da 
cooperação territorial europeia.

Alteração apresentada por Bernadette Bourzai

Alteração 310
Artigo 19, n° 2

2. As acções seleccionadas para programas 
operacionais que envolvam redes de 
cooperação e intercâmbio de experiências 
previstos no nº 3 do artigo 6º incluirão pelo 
menos três beneficiários de pelo menos três 
regiões de pelo menos dois 
Estados-Membros, que cooperarão, no que 
respeita a cada acção, em pelo menos dois 
dos seguintes aspectos: concepção conjunta, 
execução conjunta, pessoal conjunto e 
financiamento conjunto.

2. As acções seleccionadas para programas 
operacionais que envolvam cooperação 
inter-regional e redes de cooperação e 
intercâmbio de experiências previstos no nº 
3 do artigo 6º incluirão pelo menos três 
beneficiários de pelo menos três regiões de 
pelo menos dois Estados-Membros, que 
cooperarão, no que respeita a cada acção, em 
pelo menos dois dos seguintes aspectos: 
concepção conjunta, execução conjunta, 
pessoal conjunto e financiamento conjunto.
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Or. fr

Justificação

É necessário conferir coerência ao artigo 19º em relação à alteração ao artigo 6º (ver 
alteração 6), ou seja integrar a cooperação inter-regional no objectivo da cooperação 
territorial europeia. 

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 311
Artigo 20, nº 1, alínea b)

b) É responsável pela execução da 
integralidade da acção;

b) É responsável pela execução ou pela 
supervisão da execução da integralidade da 
acção;

Or. en

Justificação

O organismo parceiro poderá, em certos casos, controlar a realização de um projecto, em 
vez de o executar ele próprio.

Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 312
Artigo 20, nº 1, alínea d)

d) Verifica que despesas apresentadas pelos 
beneficiários que participam na acção foram 
validadas pelos auditores referidos no nº 2 
do artigo 14º;

d) Verifica que despesas apresentadas pelos 
beneficiários que participam na acção foram 
validadas pelos auditores referidos no nº 2 
do artigo 14º (sem, no entanto, transformar 
essa verificação numa nova auditoria dos 
pedidos);

Or. en

Justificação

Fazer nova auditoria da verificação dos pedidos seria uma duplicação de esforços.
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Alteração apresentada por Eluned Morgan, Catherine Stihler

Alteração 313
Artigo 21

A legalidade e a regularidade das despesas 
declaradas por cada beneficiário que 
participa na acção serão validadas pelos 
auditores autorizados referidos no nº 2 do 
artigo 14º. Cada beneficiário que participa 
na acção assumirá a responsabilidade em 
relação a qualquer irregularidade nas 
despesas que se venha a verificar.

A legalidade e a regularidade das despesas 
declaradas por cada beneficiário que 
participa na acção serão validadas pelos 
auditores independentes e qualificados 
referidos no nº 2 do artigo 14º. Cada 
beneficiário que participa na acção assumirá 
a responsabilidade em relação a qualquer 
irregularidade nas despesas que se venha a 
verificar.

Or. en

Justificação

Auditores funcionalmente externos, qualificados e independentes devem ser condição 
suficiente para a certificação das despesas.

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 314
Artigo 22, nº 1

1. No âmbito da cooperação transfronteiriça, 
poderá conceder-se financiamento, em casos 
devidamente justificados e até 20% do 
orçamento para o programa operacional em 
causa, a acções em zonas do nível NUTS III 
adjacentes às zonas referidas no nº 1 do 
artigo 7º do Regulamento (CE) nº (…).

1. No âmbito da cooperação transfronteiriça, 
poderá conceder-se financiamento, em casos 
devidamente justificados e até 20% do 
orçamento para o programa operacional em 
causa, a acções para além da zona de 
cooperação, em especial em zonas do nível 
NUTS III adjacentes às zonas referidas no nº 
1 do artigo 7º do Regulamento (CE) nº (…). 

Or. de

Justificação

Parece oportuna uma ligeira flexibilização da cláusula de abertura já prevista na proposta 
COM. 
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 315
Artigo 22, nº 1

1. No âmbito da cooperação transfronteiriça, 
poderá conceder-se financiamento, em casos 
devidamente justificados e até 20% do 
orçamento para o programa operacional em 
causa, a acções em zonas do nível NUTS III 
adjacentes às zonas referidas no nº 1 do 
artigo 7º do Regulamento (CE) nº (…).

1. No âmbito da cooperação transfronteiriça, 
poderá conceder-se financiamento, em casos 
devidamente justificados e até 20% do 
orçamento para o programa operacional em 
causa, a acções para além da zona de 
cooperação, em especial em zonas do nível 
NUTS III adjacentes às zonas referidas no nº 
1 do artigo 7º do Regulamento (CE) nº (…).

Or. de

Justificação

Parece oportuna uma ligeira flexibilização da cláusula de abertura já prevista na proposta 
COM. 

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 316
Artigo 22, nº 3, parágrafo 1

3. No âmbito da cooperação transfronteiriça 
e transnacional, o FEDER pode financiar 
despesas incorridas em acções de execução 
ou parte de acções de execução no território 
de países não pertencentes à Comunidade 
Europeia até um limite de 10% do montante 
da sua contribuição para o programa 
operacional, sempre que as referidas acções 
resultem em benefício das regiões da 
Comunidade.

3. No âmbito da cooperação transfronteiriça, 
o FEDER pode financiar despesas incorridas 
em acções de execução ou parte de acções 
de execução no território de países não 
pertencentes à Comunidade Europeia até um 
limite de 5% do montante da sua 
contribuição para o programa operacional, 
sempre que as referidas acções resultem em 
benefício das regiões da Comunidade.

Or. en

Justificação

O FEDER não deve financiar o desenvolvimento de Estados não membros da UE no âmbito 
da cooperação transnacional. No que se refere à cooperação transfronteiriça, o limite para 
as despesas incorridas em território fora da UE deve ser baixado para 5%. O proposto limite 
de 10% parece ser demasiado generoso para Estados não membros.
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