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Alteração 1
Iratxe García Pérez

Projecto de parecer
N.º -1 (novo)

Projecto de parecer Alteração

-1. Considerando que a política de coesão 
da UE permanece um pilar fundamental 
do processo de integração europeu e 
desempenha um papel activo na redução 
das disparidades e dos défices de 
desenvolvimento;

Or. es

Alteração 2
Bart Staes

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que, durante muitos anos, a 
política regional da UE mostrou ao público 
europeu o seu valor acrescentado singular 
através da promoção efectiva da coesão 
económica e social no conjunto da UE, 
contribuindo simultaneamente para a 
realização dos objectivos da Estratégia de 
Lisboa para o Crescimento e o Emprego; 
opõe-se, portanto, a toda e qualquer 
tentativa de renacionalizar a sua política 
comunitária; reitera a sua posição de longa 
data de que a política de coesão deve 
abranger o conjunto do território da UE e 
de que a maior parte dos recursos 
disponíveis devem ser concentrados sobre 
as necessidades das regiões menos 
desenvolvidas;

1. Considera que, durante muitos anos, a 
política regional da UE mostrou ao público 
europeu o seu valor acrescentado singular 
através da promoção efectiva da coesão 
económica e social no conjunto da UE, 
contribuindo simultaneamente para a 
realização dos objectivos da Estratégia de 
Lisboa para o Crescimento e o Emprego; 
opõe-se, portanto, a toda e qualquer 
tentativa de renacionalizar a sua política 
comunitária; reitera a sua posição de longa 
data de que a política de coesão deve 
abranger o conjunto do território da UE e 
de que a maior parte dos recursos 
disponíveis devem ser concentrados sobre 
as necessidades das regiões menos 
desenvolvidas; insta a Comissão a avaliar 
em que medida os programas dos Fundos 
Estruturais podem contribuir para a 
realização de objectivos específicos da 
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legislação comunitária, como os 
estabelecidos na legislação comunitária 
relativa às alterações climáticas e à 
energia, e no plano de acção a favor da 
biodiversidade;

Or. en

Alteração 3
Jean Marie Beaupuy

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que, durante muitos anos, a 
política regional da UE mostrou ao público 
europeu o seu valor acrescentado singular 
através da promoção efectiva da coesão 
económica e social no conjunto da UE, 
contribuindo simultaneamente para a 
realização dos objectivos da Estratégia de 
Lisboa para o Crescimento e o Emprego; 
opõe-se, portanto, a toda e qualquer 
tentativa de renacionalizar a sua política 
comunitária; reitera a sua posição de longa 
data de que a política de coesão deve 
abranger o conjunto do território da UE e 
de que a maior parte dos recursos 
disponíveis devem ser concentrados sobre 
as necessidades das regiões menos 
desenvolvidas;

1. Considera que, durante muitos anos, a 
política regional da UE mostrou ao público 
europeu o seu valor acrescentado singular 
através da promoção efectiva da coesão 
económica e social no conjunto da UE, 
contribuindo simultaneamente para a 
realização dos objectivos da Estratégia de 
Lisboa para o Crescimento e o Emprego e 
dos objectivos de Gotemburgo para o 
desenvolvimento sustentável; opõe-se, 
portanto, a toda e qualquer tentativa de 
renacionalizar a sua política comunitária;
reitera a sua posição de longa data de que a 
política de coesão deve abranger o 
conjunto do território da UE e de que a 
maior parte dos recursos disponíveis 
devem ser concentrados sobre as 
necessidades das regiões menos 
desenvolvidas;

Or. fr

Alteração 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projecto de parecer
N.º 1
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Projecto de parecer Alteração

1. Considera que, durante muitos anos, a 
política regional da UE mostrou ao público 
europeu o seu valor acrescentado singular 
através da promoção efectiva da coesão 
económica e social no conjunto da UE, 
contribuindo simultaneamente para a 
realização dos objectivos da Estratégia de 
Lisboa para o Crescimento e o Emprego; 
opõe-se, portanto, a toda e qualquer 
tentativa de renacionalizar a sua política 
comunitária; reitera a sua posição de longa 
data de que a política de coesão deve 
abranger o conjunto do território da UE e 
de que a maior parte dos recursos
disponíveis devem ser concentrados sobre 
as necessidades das regiões menos 
desenvolvidas;

1. Considera que, durante muitos anos, a 
política regional da UE mostrou ao público 
europeu o seu valor acrescentado singular 
europeu através da promoção efectiva da
coesão económica e social no conjunto da 
UE, contribuindo simultaneamente para a 
realização dos objectivos da Estratégia de 
Lisboa para o Crescimento e o Emprego; 
opõe-se, portanto, a toda e qualquer 
tentativa de renacionalizar a sua política 
comunitária; reitera a sua posição de longa 
data de que a política de coesão deve 
abranger o conjunto do território da UE e 
de que a maior parte dos recursos 
disponíveis devem ser concentrados sobre 
as necessidades das regiões mais pobres;

Or. pl

Alteração 5
Jean Marie Beaupuy

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Considera que a política de coesão 
deve ser reforçada e que o seu valor 
acrescentado deve ser posto em destaque; 
solicita, por conseguinte, que sejam 
afectados os recursos financeiros 
suficientes à política de coesão a nível 
comunitário;

Or. fr
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Alteração 6
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Salienta que, apesar do progresso 
verificado em termos de convergência na 
UE, as disparidades absolutas
permanecem elevadas, bem como as 
diferenças em relação ao nível de 
prosperidade entre os diferentes 
Estados-Membros, existindo alguns em 
situação de constante divergência há 
vários anos;

Or. pt

Alteração 7
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Sublinha que a política estrutural 
deverá ter como primeiro e principal 
objectivo a redução das disparidades entre 
os níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões, a promoção da convergência real 
e o estímulo do crescimento e do emprego, 
devendo ser um instrumento de 
redistribuição e de compensação para os 
custos acrescidos do mercado único, da 
União Económica e Monetária e da 
liberalização do comércio internacional 
para os países e regiões menos 
desenvolvidos na União Europeia;

Or. pt
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Alteração 8
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-C. Manifesta a sua preocupação pelo 
facto de em algumas regiões os meios 
financeiros comunitários não terem sido 
suficientes para compensar os efeitos 
negativos do mercado único, da União 
Económica e Monetária e da liberalização 
do comércio internacional; solicita, por 
isso, à Comissão que proceda a uma 
análise aprofundada dos efeitos do Pacto 
de Estabilidade e Crescimento, da 
introdução do euro e da liberalização dos 
mercados interno e internacional na 
política de coesão e na convergência na 
UE;

Or. pt

Alteração 9
Iratxe García Pérez

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera indispensável garantir a 
existência de financiamento adequado para 
o período pós-2013, a fim de que a política 
de coesão, não só continue a realizar com 
sucesso as suas funções tradicionais, como
também trate de um certo número de 
desafios globais novos com impacto 
territorial significativo, como as alterações 
climáticas e demográficas, a eficiência 
energética e a concentração urbana, como 
especificado pela Comissão no seu Quarto 
Relatório sobre a Coesão Económica e 
Social (COM(2007)0273); considera, 

2. Considera indispensável garantir a 
existência de financiamento adequado para 
o período pós-2013, a fim de que a política 
de coesão, não só continue a realizar com 
sucesso as suas funções tradicionais, como 
também trate de um certo número de 
desafios globais novos com impacto 
territorial significativo, como as alterações 
climáticas e demográficas, o 
despovoamento, a adaptação à 
globalização, a recuperação das zonas 
rurais, a eficiência energética e a 
concentração urbana, como especificado 
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portanto, que a atribuição de 0,35% do PIB 
da UE será insuficiente para financiar esta 
política;

pela Comissão no seu Quarto Relatório 
sobre a Coesão Económica e Social 
(COM(2007)0273); considera, portanto, 
que a atribuição de 0,35% do PIB da UE 
será insuficiente para financiar esta 
política;

Or. es

Alteração 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera indispensável garantir a 
existência de financiamento adequado para 
o período pós-2013, a fim de que a política 
de coesão, não só continue a realizar com 
sucesso as suas funções tradicionais, como 
também trate de um certo número de 
desafios globais novos com impacto 
territorial significativo, como as alterações 
climáticas e demográficas, a eficiência 
energética e a concentração urbana, como 
especificado pela Comissão no seu Quarto 
Relatório sobre a Coesão Económica e 
Social (COM(2007)0273); considera, 
portanto, que a atribuição de 0,35% do PIB 
da UE será insuficiente para financiar esta 
política;

2. Considera indispensável garantir a 
existência de financiamento adequado no 
novo quadro financeiro plurianual pós-
2013, a fim de que a política de coesão, 
não só continue a realizar com sucesso as 
suas funções tradicionais, como também 
trate de um certo número de desafios 
globais novos com impacto territorial 
significativo, como as alterações climáticas 
e demográficas, a eficiência energética e a 
concentração urbana, como especificado 
pela Comissão no seu Quarto Relatório 
sobre a Coesão Económica e Social 
(COM(2007)0273); considera, portanto, 
que a atribuição de apenas 0,35% do PIB 
da UE será bastante insuficiente para 
financiar esta política;

Or. pl

Alteração 11
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Considera indispensável garantir a 
existência de financiamento adequado para 
o período pós-2013, a fim de que a política 
de coesão, não só continue a realizar com 
sucesso as suas funções tradicionais, como 
também trate de um certo número de 
desafios globais novos com impacto 
territorial significativo, como as alterações 
climáticas e demográficas, a eficiência 
energética e a concentração urbana, como 
especificado pela Comissão no seu Quarto 
Relatório sobre a Coesão Económica e 
Social (COM(2007)0273); considera, 
portanto, que a atribuição de 0,35% do 
PIB da UE será insuficiente para 
financiar esta política;

2 Considera indispensável garantir a 
existência de financiamento adequado para 
o período pós-2013, a fim de que a política 
de coesão, não só continue a realizar com 
sucesso as suas funções tradicionais, como 
também trate de um certo número de 
desafios globais novos com impacto 
territorial significativo, como as alterações 
climáticas e demográficas, a eficiência 
energética e a concentração urbana, como 
especificado pela Comissão no seu Quarto 
Relatório sobre a Coesão Económica e 
Social (COM(2007)0273);

Or. cs

Alteração 12
Iratxe García Pérez

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Sublinha a importância, a fim de se 
consolidar os níveis de convergência 
alcançados, de que se reveste a 
manutenção dos mecanismos transitórios 
de financiamento para as regiões de
phasing-in (entrada gradual) e de 
phasing-out (saída gradual), e para os 
países que abandonem o Fundo de 
Coesão;

Or. es
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Alteração 13
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Considera que os actuais recursos 
financeiros comunitários para a política 
de coesão são insuficientes para 
responder às necessidades de uma 
convergência real, às disparidades 
regionais, aos elevados níveis de 
desemprego, às desigualdades de 
rendimento e à pobreza na União 
Europeia, pelo que reitera a necessidade 
de um aumento do orçamento 
comunitário, tendo como objectivo central 
e primordial a promoção da coesão 
económica e social ao nível da União 
Europeia;

Or. pt

Alteração 14
Iratxe García Pérez

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-B. Insiste na necessidade de dispor de 
uma dotação cabal para a política de 
coesão económica, social e territorial que 
permita reduzir as desigualdades 
regionais que persistem na acessibilidade 
e na comunicação entre o centro e a 
periferia, e que são o resultado de 
desvantagens geográficas e estruturais, de 
investimentos insuficientes em 
infra-estruturas de transporte, de falta de 
diversificação de potenciais ligações de 
transportes, da insuficiência de serviços 
públicos, como a educação e a saúde, etc.; 
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assinala, nomeadamente, os obstáculos 
consideráveis que existem, em termos de 
acessibilidade, no caso das regiões 
montanhosas e insulares, das regiões 
periféricas e ultraperiféricas, das cidades 
de fronteira afastadas, das regiões 
escassamente povoadas e das regiões que 
sofrem processos de despovoamento;

Or. es

Alteração 15
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-B. Considera que a existência de uma 
política regional europeia forte e bem 
financiada representa uma condição 
indispensável para enfrentar os sucessivos 
alargamentos e realizar a coesão social, 
económica e territorial numa UE 
alargada;

Or. pt

Alteração 16
Iratxe García Pérez

Projecto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-C. Salienta a necessidade de dispor de 
recursos suficientes para reduzir o 
importante fosso tecnológico que existe 
entre as regiões mais desenvolvidas e as 
mais atrasadas; 

Or. es
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Alteração 17
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-C. Entende que os actuais recursos 
financeiros comunitários para a política 
de coesão são insuficientes para 
responder às necessidades de uma
convergência real, às disparidades 
regionais, aos elevados níveis de 
desemprego, às desigualdades de 
rendimento e à pobreza na União 
Europeia; neste sentido, considera 
necessário que a despesa comunitária 
aumente pelo menos 1,24% do RNB da 
UE, explorando todas as possibilidades do 
Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a disciplina orçamental e 
a boa gestão financeira1 e assegurando a 
sua cabal execução, tendo como objectivo 
central e primordial a promoção da 
coesão económica e social;

Or. pt

Alteração 18
Iratxe García Pérez

Projecto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-D. Reitera a necessidade de manter a 
política de coesão europeia, coadjuvada 
por uma dotação orçamental adequada, 
que consolide os progressos alcançados 
em matéria de convergência em todo o 

                                               
1 JO C 331 de 7.12.1993, p. 1.
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território da União Europeia, uma vez que 
se verifica que, na realidade, a 
convergência entre os países oculta o 
aumento da disparidade entre as regiões e 
no interior das mesmas; constata, além 
disso, que as referidas disparidades 
regionais e infra-regionais podem ser 
observadas a vários níveis, como o 
emprego, a produtividade, os rendimentos, 
os níveis de educação, a capacidade de 
inovação, etc.; sublinha o contributo da 
cooperação territorial para a superação 
destes problemas e solicita, por 
conseguinte, uma dotação orçamental 
suficiente para a prossecução deste 
objectivo;

Or. es

Alteração 19
Jean Marie Beaupuy

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta a necessidade de simplificar os 
procedimentos de implementação dos 
Fundos Estruturais, nomeadamente os 
sistemas de gestão e controlo; nota que a 
complexidade do sistema é, em certa 
medida, responsável pela baixa taxa de 
absorção dos recursos disponíveis pelos 
Estados-Membros; insta a Comissão a 
apresentar, o mais rapidamente possível,
propostas concretas para simplificar os 
procedimentos relevantes, os quais devem 
ser implementados imediatamente;

3. Salienta a necessidade de, lutando 
simultaneamente contra as fraudes e 
irregularidades, simplificar os 
procedimentos de implementação dos 
Fundos Estruturais, nomeadamente os 
sistemas de gestão e controlo; nota que a 
complexidade do sistema é, em certa 
medida, responsável pela baixa taxa de 
absorção dos recursos disponíveis pelos 
Estados-Membros; saúda as recentes 
propostas da Comissão Europeia de uma 
revisão antecipada da política de coesão 
da União Europeia, que incluem 
propostas concretas para simplificar os 
procedimentos relevantes, os quais devem 
ser implementados imediatamente; 

Or. fr
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Alteração 20
Bart Staes

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta a necessidade de simplificar os 
procedimentos de implementação dos 
Fundos Estruturais, nomeadamente os 
sistemas de gestão e controlo; nota que a 
complexidade do sistema é, em certa 
medida, responsável pela baixa taxa de 
absorção dos recursos disponíveis pelos 
Estados-Membros; insta a Comissão a 
apresentar, o mais rapidamente possível, 
propostas concretas para simplificar os 
procedimentos relevantes, os quais devem 
ser implementados imediatamente;

3. Salienta a necessidade de simplificar os 
procedimentos de implementação dos 
Fundos Estruturais, nomeadamente os 
sistemas de gestão e controlo, sem deixar 
de assegurar a adequação dos 
mecanismos de controlo financeiro e a 
execução do plano de acção para reforçar 
a supervisão no âmbito da gestão 
partilhada das acções estruturais; nota 
que a complexidade do sistema é, em certa 
medida, responsável pela baixa taxa de 
absorção dos recursos disponíveis pelos 
Estados-Membros; insta a Comissão a 
apresentar, o mais rapidamente possível, 
propostas concretas para simplificar os 
procedimentos relevantes, os quais devem 
ser implementados imediatamente;

Or. en

Alteração 21
Iratxe García Pérez

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta a necessidade de simplificar os 
procedimentos de implementação dos 
Fundos Estruturais, nomeadamente os 
sistemas de gestão e controlo; nota que a 
complexidade do sistema é, em certa 
medida, responsável pela baixa taxa de 
absorção dos recursos disponíveis pelos 
Estados-Membros; insta a Comissão a 

3. Salienta a necessidade de simplificar os 
procedimentos de implementação dos 
Fundos Estruturais, nomeadamente os 
sistemas de gestão e controlo; nota que a 
complexidade do sistema é, em certa 
medida, responsável pela baixa taxa de 
absorção dos recursos disponíveis pelos 
Estados-Membros; insta a Comissão a 
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apresentar, o mais rapidamente possível, 
propostas concretas para simplificar os 
procedimentos relevantes, os quais devem 
ser implementados imediatamente;

apresentar, o mais rapidamente possível, 
propostas concretas para simplificar os 
procedimentos relevantes, os quais devem 
ser implementados imediatamente, bem 
como propostas sobre uma repartição 
clara das responsabilidades e 
competências entre a UE, os Estados-
Membros e as autoridades regionais e 
locais;

Or. es

Alteração 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta a necessidade de simplificar os 
procedimentos de implementação dos 
Fundos Estruturais, nomeadamente os 
sistemas de gestão e controlo; nota que a 
complexidade do sistema é, em certa 
medida, responsável pela baixa taxa de 
absorção dos recursos disponíveis pelos 
Estados-Membros; insta a Comissão a 
apresentar, o mais rapidamente possível, 
propostas concretas para simplificar os 
procedimentos relevantes, os quais devem 
ser implementados imediatamente;

3. 3. Salienta a necessidade de simplificar 
os procedimentos de implementação dos 
Fundos Estruturais, nomeadamente os 
sistemas de gestão e controlo, incluindo a 
nível nacional e regional; nota que a 
complexidade do sistema é, em certa 
medida, responsável pela baixa taxa de 
absorção dos recursos disponíveis pelos 
Estados-Membros; insta a Comissão a 
apresentar, o mais rapidamente possível, 
propostas concretas para simplificar os 
procedimentos relevantes, os quais devem 
ser implementados imediatamente;

Or. pl

Alteração 23
Bart Staes

Projecto de parecer
N.º 4
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Projecto de parecer Alteração

4. Nota que a Comissão lançou, pela 
primeira vez, uma avaliação sistemática da 
eficiência dos programas operacionais do 
período de 2000-2006; aguarda com o 
maior interesse os resultados dessa 
avaliação que constitui uma tentativa séria 
de medir a eficiência das acções no 
domínio da política de coesão; nota, 
porém, que é extremamente difícil avaliar 
plenamente os efeitos positivos que a 
política de coesão tem tido na realidade, 
na medida em que não podem ser medidos 
em termos meramente económicos;

4. Nota que a Comissão lançou, pela 
primeira vez, uma avaliação sistemática da 
eficiência dos programas operacionais do 
período de 2000-2006; aguarda com o 
maior interesse os resultados dessa 
avaliação, que constitui uma tentativa séria 
de medir a eficiência das acções no
domínio da política de coesão; insta a 
Comissão a condicionar o financiamento
da UE no âmbito do quadro financeiro 
para 2007-2013 à realização dos 
objectivos específicos da legislação 
comunitária, nomeadamente os 
estabelecidos na legislação comunitária 
relativa às alterações climáticas e à 
energia, e no plano de acção sobre a 
biodiversidade, e a suspender o 
financiamento em caso de incumprimento 
da legislação ambiental comunitária;

Or. en

Alteração 24
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que a Comissão lançou, pela 
primeira vez, uma avaliação sistemática da 
eficiência dos programas operacionais do 
período de 2000-2006; aguarda com o 
maior interesse os resultados dessa 
avaliação que constitui uma tentativa séria 
de medir a eficiência das acções no 
domínio da política de coesão; nota, 
porém, que é extremamente difícil avaliar 
plenamente os efeitos positivos que a 
política de coesão tem tido na realidade, na 
medida em que não podem ser medidos em 
termos meramente económicos;

4. Nota que a Comissão lançou, pela 
primeira vez, uma avaliação sistemática da 
eficiência dos programas operacionais do 
período de 2000-2006; aguarda com o 
maior interesse os resultados dessa 
avaliação, que constitui uma tentativa séria 
de medir a eficiência das acções no 
domínio da política de coesão; nota, 
porém, que é extremamente difícil avaliar 
plenamente nesta fase os efeitos positivos 
que a política de coesão tem tido na 
realidade, na medida em que os resultados 
finais das actividades empreendidas só 
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serão visíveis mais tarde e não podem ser 
medidos em termos meramente 
económicos;

Or. pl

Alteração 25
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera que a política de coesão e 
os meios financeiros que lhe estão 
associados deverão ser utilizados para a 
promoção do desenvolvimento económico, 
social e territorial, pelo que não deverão 
estar subordinados à concorrência e à 
desregulamentação da "Estratégia de 
Lisboa"; considera que a competitividade 
não deve ser um sucedâneo para a 
convergência nos Estados-Membros e nas 
regiões que enfrentam um atraso no seu 
desenvolvimento socioeconómico;

Or. pt

Alteração 26
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Frisa que a política de coesão não 
deverá ser considerada como um simples 
instrumento para atingir objectivos de 
outras políticas sectoriais, pois é uma 
política comunitária de grande valor 
acrescentado que tem a sua própria razão 
de ser: a coesão;
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Or. pt

Alteração 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece que a actual crise financeira 
alterou significativamente a situação 
económica e financeira em muitos 
Estados-Membros; nota que, devido a esta 
crise, as prioridades nacionais de 
investimento podem mudar e, por essa 
razão, diversos programas operacionais 
poderão ter que ser adaptados; salienta a 
eventualidade de os Estados-Membros 
serem confrontados também com 
problemas de liquidez que os impeçam de 
garantir o pagamento das contribuições 
nacionais para a implementação das acções 
e programas estruturais; insta a Comissão a 
trabalhar estreitamente com os 
Estados-Membros num esforço comum 
para relançar a economia europeia; solicita
igualmente à Comissão que proponha 
alterações ao quadro legislativo existente 
para os Fundos Estruturais 2007-2013, 
quando necessário;

5. Reconhece que a actual crise financeira 
alterou significativamente a situação 
económica e financeira em muitos 
Estados-Membros; nota que, devido a esta 
crise, as prioridades nacionais de 
investimento podem mudar e, por essa 
razão, diversos programas operacionais 
poderão ter que ser adaptados; salienta a 
eventualidade de os Estados-Membros 
serem confrontados também com 
problemas de liquidez que os impeçam de 
garantir o pagamento das contribuições 
nacionais para a implementação das acções 
e programas estruturais; insta a Comissão a 
trabalhar estreitamente com os 
Estados-Membros num esforço comum 
para relançar a economia europeia; saúda
igualmente as propostas da Comissão para 
alterar o quadro legislativo existente para 
os Fundos Estruturais 2007-2013, com o 
objectivo de simplificar o sistema e 
acelerar e facilitar os pagamentos aos 
Estados-Membros; considera que estas 
propostas constituem um primeiro passo 
importante de apoio aos Estados-
Membros nos seus esforços para combater 
os efeitos negativos da actual crise 
económica;

Or. en
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Alteração 28
Bart Staes

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece que a actual crise financeira 
alterou significativamente a situação 
económica e financeira em muitos 
Estados-Membros; nota que, devido a esta 
crise, as prioridades nacionais de 
investimento podem mudar e, por essa 
razão, diversos programas operacionais 
poderão ter que ser adaptados; salienta a 
eventualidade de os Estados-Membros 
serem confrontados também com 
problemas de liquidez que os impeçam de 
garantir o pagamento das contribuições 
nacionais para a implementação das acções 
e programas estruturais; insta a Comissão a 
trabalhar estreitamente com os 
Estados-Membros num esforço comum 
para relançar a economia europeia; solicita 
igualmente à Comissão que proponha 
alterações ao quadro legislativo existente 
para os Fundos Estruturais 2007-2013, 
quando necessário;

5. Reconhece que a actual crise financeira 
alterou significativamente a situação 
económica e financeira em muitos 
Estados-Membros; nota que, devido a esta 
crise, as prioridades nacionais de 
investimento podem mudar e, por essa 
razão, diversos programas operacionais 
poderão ter que ser adaptados; recomenda 
que estas adaptações se concentrem nos 
novos desafios, designadamente,
alterações climáticas e demográficas,
eficiência energética e fontes de energia 
renováveis, e cidades sustentáveis e 
inclusivas; salienta a eventualidade de os 
Estados-Membros serem confrontados 
também com problemas de liquidez que os 
impeçam de garantir o pagamento das 
contribuições nacionais para a 
implementação das acções e programas 
estruturais; insta a Comissão a trabalhar 
estreitamente com os Estados-Membros 
num esforço comum para relançar a 
economia europeia; solicita igualmente à 
Comissão que proponha alterações ao 
quadro legislativo existente para os Fundos 
Estruturais 2007-2013, quando necessário;

 Or. en

Alteração 29
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece que a actual crise financeira 5. Reconhece que a actual crise financeira 
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alterou significativamente a situação 
económica e financeira em muitos 
Estados-Membros; nota que, devido a esta 
crise, as prioridades nacionais de 
investimento podem mudar e, por essa 
razão, diversos programas operacionais 
poderão ter que ser adaptados; salienta a 
eventualidade de os Estados-Membros 
serem confrontados também com 
problemas de liquidez que os impeçam de 
garantir o pagamento das contribuições 
nacionais para a implementação das acções 
e programas estruturais; insta a Comissão a 
trabalhar estreitamente com os 
Estados-Membros num esforço comum 
para relançar a economia europeia; solicita 
igualmente à Comissão que proponha 
alterações ao quadro legislativo existente 
para os Fundos Estruturais 2007-2013, 
quando necessário;

alterou significativamente a situação 
económica e financeira em muitos 
Estados-Membros; nota que, devido a esta 
crise, as prioridades nacionais de 
investimento podem mudar e, por essa 
razão, diversos programas operacionais 
poderão ter que ser adaptados; salienta a 
eventualidade de os Estados-Membros 
serem confrontados também com 
problemas de liquidez que os impeçam de 
garantir o pagamento das contribuições 
nacionais para a implementação das acções 
e programas estruturais; congratula-se, por 
isso, com as alterações propostas pela 
Comissão ao quadro legislativo existente 
para os Fundos Estruturais 2007-2013 e 
com a sua disponibilidade para prolongar 
o prazo final de apresentação de contas 
dos programas co-financiados pelos 
Fundos Estruturais no período de 
programação 2000-2006; insta a Comissão 
a trabalhar estreitamente com os 
Estados-Membros num esforço comum 
para relançar a economia europeia;

Or. pl

Alteração 30
Rumiana Jeleva

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Sublinha o facto de o financiamento 
comunitário ter por objectivo último a 
melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos da União, pelo que apela aos 
Estados-Membros para que assegurem 
uma excelente gestão dos fundos 
comunitários; recorda, nesta óptica, a 
necessidade de uma boa governação e a 
importância de combater a fraude, a 
corrupção e a criminalidade organizada, 
que violam directamente os princípios 



AM\758300PT.doc 21/27 PE416.641v01-00

PT

subjacentes ao orçamento comunitário;
congratula-se, por conseguinte, com os 
esforços do OLAF neste domínio;

Or. en

Alteração 31
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Recomenda, no contexto da coesão 
territorial, um reforço significativo do 
objectivo da cooperação territorial 
europeia, tanto em termos de política, 
como de financiamento, e propõe que seja 
garantido um financiamento adicional para 
o próximo período de programação; 
congratula-se com os esforços recentes da 
Comissão para reforçar a cooperação 
territorial, através do estabelecimento de 
estruturas de cooperação transnacionais 
para países que enfrentam problemas 
semelhantes; toma nota com grande 
interesse da estratégia relativa ao Mar 
Báltico, a qual mostra que estratégias 
semelhantes também poderão ser 
examinadas para outras regiões no futuro;

6. Recomenda, no contexto da coesão 
territorial, um reforço significativo do 
objectivo da cooperação territorial 
europeia, tanto em termos de política, 
como de financiamento, e propõe que seja 
garantido um financiamento adicional para 
o próximo período de programação; 
congratula-se com os esforços recentes da 
Comissão para reforçar a cooperação 
territorial, através do estabelecimento de 
estruturas de cooperação transnacionais 
para países que enfrentam problemas 
semelhantes; toma nota com grande 
interesse da estratégia relativa ao Mar 
Báltico, a qual mostra que estratégias 
semelhantes também poderão ser 
examinadas para outros géneros de 
unidades territoriais no futuro;

Or. pl

Alteração 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Insta a Comissão a propor um 
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sistema abrangente para apoiar 
transitoriamente, no período subsequente 
a 2013, as regiões que excedam o limiar 
de 75% do PIB; considera fundamental 
que estas “regiões em transição” sejam 
tratadas separadamente, porquanto ainda 
se encontrarão numa fase transitória do 
seu desenvolvimento, devendo, por 
conseguinte, beneficiar de um estatuto 
mais claramente definido, de regras 
transparentes e de maior certeza no que 
respeita ao benefício de apoio transitório 
dos Fundos Estruturais durante o 
próximo período de programação.

Or. en

Alteração 33
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Frisa que a dimensão territorial não 
deverá contrapor-se ou diluir o objectivo 
primordial da política regional, que é a 
promoção da coesão económica e social, 
isto é, a redução das disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e do atraso das regiões mais 
desfavorecidas; sublinha que a novos 
objectivos e prioridades deverão 
corresponder novos meios financeiros 
comunitários;

Or. pt

Alteração 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)
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Projecto de parecer Alteração

6-B. Regista com interesse o debate sobre 
a planificação do próximo quadro 
financeiro para um período de cinco anos, 
em vez do actual período de sete anos, de 
modo a coincidir com os mandatos da 
Comissão Europeia e do Parlamento 
Europeu; está, não obstante, ciente da 
grande dificuldade de execução dos 
programas plurianuais dos Fundos 
Estruturais num período de programação 
tão curto; propõe, assim sendo, que a 
política de coesão seja programada para 
um período de dez anos, com uma revisão 
significativa dos quadros legislativo e 
operacional após os primeiros cinco anos;

Or. en

Alteração 35
Lambert van Nistelrooij

Projecto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-C. Sublinha os efeitos positivos das 
novas iniciativas Jessica, Jaspers e 
Jeremie, financiadas pelo Banco Europeu 
de Investimento e por outras instituições, 
e apela à prossecução destas iniciativas 
no próximo quadro financeiro;

Or. en

Alteração 36
Rumiana Jeleva

Projecto de parecer
N.º 6
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Projecto de parecer Alteração

6. Recomenda, no contexto da coesão 
territorial, um reforço significativo do 
objectivo da cooperação territorial 
europeia, tanto em termos de política, 
como de financiamento, e propõe que seja 
garantido um financiamento adicional para 
o próximo período de programação; 
congratula-se com os esforços recentes da 
Comissão para reforçar a cooperação 
territorial, através do estabelecimento de 
estruturas de cooperação transnacionais 
para países que enfrentam problemas 
semelhantes; toma nota com grande 
interesse da estratégia relativa ao Mar 
Báltico, a qual mostra que estratégias 
semelhantes também poderão ser 
examinadas para outras regiões no futuro;

6. Recomenda, no contexto da coesão 
territorial, um reforço significativo do 
objectivo da cooperação territorial 
europeia, tanto em termos de política, 
como de financiamento, e propõe que seja 
garantido um financiamento adicional para 
o próximo período de programação; 
congratula-se com os esforços recentes da 
Comissão para reforçar a cooperação 
territorial, através do estabelecimento de 
estruturas de cooperação transnacionais
para países que enfrentam problemas 
semelhantes; toma nota com grande 
interesse da estratégia relativa ao Mar 
Báltico, a qual mostra que estratégias 
semelhantes também poderão ser 
examinadas para outras regiões, 
nomeadamente a região do mar Negro, no 
futuro; 

Or. en

Alteração 37
Jean Marie Beaupuy

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Recorda que, aquando das negociações 
para o Regulamento relativo aos Fundos 
Estruturais para o período de 2007-2013, o 
Parlamento apresentou, no âmbito de um 
trílogo informal, uma proposta de 
reafectação de recursos não utilizados e 
que, de outro modo, seriam perdidos 
devido à cláusula N+2/N+3, ao orçamento 
comunitário da coesão (categoria 1b) e a 
outros programas operacionais com 
melhores antecedentes em termos de 
absorção; lamenta profundamente que esta 
proposta não tenha sido examinada 

7. Recorda que, aquando das negociações 
para o Regulamento relativo aos Fundos 
Estruturais para o período de 2007-2013, o 
Parlamento apresentou, no âmbito de um 
trílogo informal, uma proposta de 
reafectação de recursos não utilizados e 
que, de outro modo, seriam perdidos 
devido à cláusula N+2/N+3, ao orçamento 
comunitário da coesão (categoria 1b) e a 
outros programas operacionais com 
melhores antecedentes em termos de 
absorção e uma proposta de previsão de 
uma reserva comunitária de qualidade e 
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atempadamente pelo Conselho; solicita à 
Comissão que, no âmbito da próxima 
revisão intercalar, responda à proposta do 
Parlamento e apresente propostas 
específicas para a reafectação desses 
recursos.

de desempenho, mecanismo destinado a 
recompensar os progressos; lamenta
profundamente que, na altura, o Conselho 
não tenha aceite estas propostas; solicita à 
Comissão que, no âmbito da próxima 
revisão intercalar, responda à proposta do 
Parlamento e apresente propostas 
específicas para a reafectação desses 
recursos.

Or. fr

Alteração 38
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Recorda que, aquando das negociações 
para o Regulamento relativo aos Fundos 
Estruturais para o período de 2007-2013, o 
Parlamento apresentou, no âmbito de um 
trílogo informal, uma proposta de 
reafectação de recursos não utilizados e 
que, de outro modo, seriam perdidos 
devido à cláusula N+2/N+3, ao orçamento 
comunitário da coesão (categoria 1b) e a 
outros programas operacionais com 
melhores antecedentes em termos de 
absorção; lamenta profundamente que 
esta proposta não tenha sido examinada 
atempadamente pelo Conselho; solicita à 
Comissão que, no âmbito da próxima 
revisão intercalar, responda à proposta do 
Parlamento e apresente propostas 
específicas para a reafectação desses 
recursos.

7. Recorda que, aquando das negociações 
para o Regulamento relativo aos Fundos 
Estruturais para o período de 2007-2013, o 
Parlamento apresentou, no âmbito de um 
trílogo informal, uma proposta de 
reafectação de recursos não utilizados e 
que, de outro modo, seriam perdidos 
devido à cláusula N+2/N+3, ao orçamento 
comunitário da coesão (categoria 1b) e a 
outros programas operacionais com 
melhores antecedentes em termos de 
absorção; solicita à Comissão que 
apresente uma análise do impacto da 
aplicação deste instrumento na prática.

Or. cs
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Alteração 39
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Recomenda que a política de coesão 
da UE, nas suas diferentes dimensões, 
seja adaptada, através da adopção de 
medidas específicas, às regiões 
ultraperiféricas, tal como estabelecido no 
n.º 2 do artigo 299.º do Tratado CE; 
solicita à Comissão que proponha 
políticas e medidas permanentes, flexíveis 
e com financiamento adequado, capazes 
de se ajustar às necessidades de cada 
região ultraperiférica e de contribuir para 
fazer face aos constrangimentos 
permanentes ao desenvolvimento que 
estas enfrentam;

Or. pt

Alteração 40
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-B. Chama a atenção para a situação das 
regiões que, apesar de se encontrarem 
entre as mais pobres da UE-15, se viram 
agora excluídas do grupo das regiões 
mais pobres da UE-27, única e 
exclusivamente por razões estatísticas; 
recomenda que seja prestada atenção à 
situação específica destas regiões, que 
sofreram cortes de verbas no actual 
quadro financeiro; considera que este 
deve ser revisto de modo a que as regiões 
afectadas pelo denominado "efeito 
estatístico" venham a receber o mesmo 
nível de apoio que receberiam se o critério 
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de elegibilidade tivesse por referencial 
uma UE-15;

Or. pt

Alteração 41
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-C. Salienta que as ajudas públicas 
concedidas no âmbito dos Fundos 
Estruturais deverão ser sujeitas à 
celebração de contratos a longo prazo 
com as empresas no que diz respeito à 
duração e ao emprego, por forma a 
garantir que não incentivem a sua 
deslocalização;

Or. pt

Alteração 42
Pedro Guerreiro

Projecto de parecer
N.º 7-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-D. Considera necessário aumentar as 
taxas de co-financiamento comunitário 
para as regiões de «convergência», em 
especial para as regiões menos 
desenvolvidas dos Estados-Membros 
elegíveis para o Fundo de Coesão e para 
as regiões que sofrem de desvantagens 
geográficas ou naturais permanentes, 
como as regiões ultraperiféricas;

Or. pt
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