
AM\563860PT.doc PE 357.630v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Desenvolvimento Regional

14.4.2005 PE 357.630v01-00

ALTERAÇÕES 317-322

Projecto de relatório (PE 355.499v01-00)
Giovanni Claudio Fava
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional

Proposta de regulamento (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Texto dá Comissão Alterações do Parlamento

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

Alteração 317
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 pelas ilhas, as cidades 
europeias isoladas de outros continentes, as 
zonas transfronteiriças, as zonas 
montanhosas e as zonas escassamente 
povoadas cujo desenvolvimento é entravado 
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pela situação geográfica.

Or. es

Justificação

Convém suprimir o termo "determinadas", que é ambíguo e poderia levar à exclusão de 
determinadas ilhas. É necessário mencionar as "cidades europeias isoladas de outros 
continentes", pois defrontam-se com dificuldades análogas às das ilhas.

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

Alteração 318
Artigo 4, parte 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", e 
nas regiões referidas no nº 2 do artigo 6º do 
Regulamento (CE) nº (…) do Conselho que 
estabelece disposições gerais relativas ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, ao Fundo Social Europeu e ao 
Fundo de Coesão, 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:

Or. es

Justificação

Este aditamento permitirá incluir no novo objectivo "Convergência" as regiões que 
actualmente são abrangidas pelo objectivo nº 1 mas que dele serão excluídas devido ao seu 
crescimento, de modo a beneficiarem de um tratamento idêntico ao conferido, no período de 
2000-2006, às regiões que deixaram de ser abrangidas pelo objectivo nº 1 em virtude do seu 
crescimento económico.
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Alteração apresentada por Iratxe Garcia Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender

Alteração 319
Artigo 4, ponto 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, 
principalmente a favor das PME, a fim de 
contribuir para a criação e manutenção de 
postos de trabalho.

Or. es

Justificação

É necessário apoiar o investimento nas PME e nas empresas que são o núcleo ou o motor do 
desenvolvimento de uma região ou de zonas importantes de uma região.

Alteração apresentada por Ona Juknevičienė

Alteração 320
Artigo 7, alínea d)

d) Alojamento; d) Construção de novos alojamentos;

Or. en

Justificação

A modernização e a renovação dos alojamentos são um dos factores do desenvolvimento 
urbano sustentável, o que inclui um aumento da eficácia energética, uma maior segurança e 
uma melhor qualidade de vida. A reabilitação de numerosos bairros pobres só é possível 
graças à transformação ou demolição de edifícios muito degradados. Dado que o 
desenvolvimento urbano sustentável é uma das prioridades europeias, os Fundos Estruturais 
deveriam financiar despesas ligadas ao alojamento, a fim de revitalizar os bairros 
desfavorecidos.
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Alteração apresentada por Iratxe Garcia Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender

Alteração 321
Artigo 11, alínea b bis) (nova)

b bis) Ajudas destinadas a superar os 
défices em matéria de inovação tecnológica 
e investigação e desenvolvimento 
tecnológico.

Or. es

Justificação

Não é só no domínio dos transportes de mercadorias e dos serviços de transporte que existem 
dificuldades de acesso, mas também, e em especial, a nível das comunicações electrónicas, 
das telecomunicações e do desenvolvimento da sociedade da informação.

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

Alteração 322
Artigo 13

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 (…).

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, sendo fixado, em todos os casos, 
um prazo para o estabelecimento destas 
regras antes da execução dos projectos 
correspondentes. 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 (…).

Or. es
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Justificação

Tendo em conta o carácter específico destes programas, é conveniente fixar um prazo que 
obrigue a Comissão a estabelecer estas regras antes da execução dos projectos 
correspondentes, a fim de especificar que despesas são elegíveis e evitar problemas no 
futuro.
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