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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0495)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º, o artigo 162º e o nº 2 do artigo 299º do Tratado CE, 
nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0089/2004),

– Tendo em conta o artigo 160º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, da Comissão das Pescas e da Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem velar pela ausência de qualquer 
forma de discriminação baseada no sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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durante as diversas fases de execução do 
FEDER e dos outros fundos estruturais e, 
em particular, no acesso a esses Fundos.

Alteração 2
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 e ambientais
pertinentes, designadamente as autoridades 
regionais e locais.

Justificação

Os intervenientes ambientais devem participar de pleno direito e em pé de igualdade com os 
intervenientes sociais e económicos.

Alteração 3
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” e das 
intervenções a título do objectivo n° 2 nas 
zonas urbanas com dificuldades previstas
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 e, 
nomeadamente, o nível de investimento 
no desenvolvimento urbano sustentável,
deve ser reforçada através da integração 
plena de medidas nesse domínio nos 
programas operacionais co-financiados 
pelo FEDER.

Justificação

A dimensão urbana só poderá ser reforçada se for garantido um nível suficiente de 
investimento no desenvolvimento urbano sustentável.
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Alteração 4
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 ilhas, 
zonas montanhosas e zonas escassamente 
povoadas cujo desenvolvimento é 
entravado pela situação geográfica.

Justificação

É conveniente suprimir o adjectivo “determinadas”, em conformidade com o disposto no 
artigo III-220 do Tratado Constitucional.

Alteração 5
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 ao reforço da coesão 
económica, social e territorial no contexto 
da estratégia de desenvolvimento 
sustentável da União Europeia, 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 
integração social e a igualdade entre 
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homens e mulheres e obter melhorias no 
plano ambiental graças à aplicação da 
legislação comunitária neste domínio;
b) à necessidade de eliminar as barreiras 
ao acesso de pessoas com deficiência aos 
bens e serviços e ao meio edificado, 
garantindo que a acessibilidade constitua 
uma condição para qualquer projecto 
beneficiário dos Fundos.

Alteração 6
Artigo 3, nº 2, alínea a)

a)  Investimento produtivo; a)  Investimento produtivo, em 
conformidade com as prioridades 
estabelecidas no artigo 2º;

Justificação

Clarifica a natureza do “investimento produtivo”.

Alteração 7
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, 
bonificações de juros, serviços de 
proximidade e iniciativas locais conjuntas, 
criação de redes e cooperação entre
regiões, cidades e intervenientes sociais, 
económicos e ambientais pertinentes;

Justificação

A cooperação territorial não deve limitar-se a simples intercâmbios de experiências, 
devendo, pelo contrário, progredir em intensidade.

Alteração 8
Artigo 4, frase 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 e 
urbano, através da mobilização e reforço 
da capacidade endógena mediante 
programas destinados à modernização e 
diversificação das estruturas económicas 
regionais, principalmente nos seguintes 
domínios:

Alteração 9
Artigo 4, ponto 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, a 
gestão e a qualidade da água, o tratamento 
das águas residuais urbanas e a qualidade 
do ar, a prevenção e o controlo integrado 
da poluição, o saneamento e a reabilitação 
de sítios e terrenos contaminados, a 
promoção da biodiversidade e da protecção 
da natureza, a utilização sustentável dos 
recursos naturais, 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;

Justificação

O objectivo é promover a directiva-quadro relativa à água, atenuar os danos causados pelo 
impacto ambiental e promover a utilização sustentável dos recursos naturais (incluindo as 
medidas destinadas a reduzir os resíduos, promover a eficácia energética, etc.).

Alteração 10
Artigo 4, ponto 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, 

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

ajuda ao melhoramento da prestação de 
serviços de turismo através de novos 
serviços de elevado valor acrescentado;

Justificação

Importa ter em conta o património físico (que inclui o património natural).

Alteração 11
Artigo 4, ponto 10 bis) (novo)

10 bis)  Segurança pública, incluindo 
investimentos em infra-estruturas e 
tecnologias, a fim de melhorar o controlo 
do território, prevenir a infiltração da 
criminalidade na economia e difundir a 
cultura da legalidade.

Justificação

A presença da criminalidade organizada constitui uma das principais causas do insucesso do 
desenvolvimento em certas regiões europeias.

Alteração 12
Artigo 5, ponto 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 promoção da criação de 
infra-estruturas relacionadas com a 
biodiversidade e o programa Natura 2000, 
contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável e a diversificação de zonas 
rurais, nomeadamente através de acções 
nos seguintes domínios:
-  turismo, incluindo a promoção das 
riquezas naturais e culturais como 
potencial para o desenvolvimento do 
turismo sustentável;
-  ajuda ao melhoramento da prestação de 
serviços de turismo através de novos 
serviços de elevado valor acrescentado;
-  protecção e valorização do património 
cultural em apoio do desenvolvimento 
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económico.

Justificação

Os investimentos em infra-estruturas relacionadas com a biodiversidade e o programa 
Natura 2000 não se traduzem apenas em benefícios económicos directos. O turismo e a 
promoção dos bens naturais e culturais 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 para a realização de determinados objectivos.

Alteração 13
Artigo 5, ponto 2), alínea c)

c)  Promoção de transportes públicos 
urbanos limpos;

c)  Promoção de transportes públicos 
respeitadores do ambiente;

Alteração 14
Artigo 5, ponto 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 a promoção de vias 
navegáveis interiores regionais e locais, da
cabotagem, de ligações marítimas com 
ilhas mais pequenas e de ligações aéreas 
transversais entre aeroportos de primeira 
e segunda categoria;

Justificação

Visa garantir que certos tipos de ligações marítimas e aéreas com as regiões periféricas 
marítimas da Europa não sejam descurados.

Alteração 15
Artigo 6, ponto 1), frase introdutória

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

sociais e ambientais transfronteiriças 
através de estratégias conjuntas para o 
desenvolvimento territorial sustentável, em 
especial através do seguinte:

Alteração 16
Artigo 6, ponto 1), alínea b)

b)  Fomento da protecção e gestão conjunta 
do ambiente;

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

Justificação

A prevenção dos riscos naturais tem uma clara dimensão transnacional e não deve ser 
excluída das intervenções do FEDER.

Alteração 17
Artigo 6, ponto 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, criação e 
desenvolvimento de auto-estradas 
marítimas e promoção das comunicações 
de ponta e das tecnologias da informação;

Justificação

As auto-estradas marítimas constituem um dos elementos fundamentais da estratégia 
europeia dos transportes e a sua promoção é essencial para reduzir o congestionamento do 
tráfego rodoviário e a poluição atmosférica.

Alteração 18
Artigo 6, ponto 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, das erupções 
vulcânicas, 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;

Alteração 19
Artigo 6, ponto 2), alínea d bis) (nova)

d bis) Protecção e valorização do 
património cultural natural e físico no 
contexto do desenvolvimento económico 
sustentável.

Justificação

Este domínio de actividade não se limita simplesmente ao nível local ou regional. Existem 
exemplos concretos de que a cooperação transnacional para a procura de soluções dos 
problemas e o intercâmbio de boas práticas representa um considerável valor acrescentado 
europeu.

Alteração 20
Artigo 6, ponto 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 

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 nos artigos 8º, 9°, 10° e 11°, 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 
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Comunidade. desenvolvimento na Comunidade.

Justificação

Esta cooperação não deve limitar-se às zonas estritamente urbanas, devendo igualmente 
incluir as zonas rurais, as zonas dependentes da pesca e as zonas com desvantagens naturais.

Alteração 21
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, 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.

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 
explicitamente relacionados com as necessidades urbanas. 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 22
Artigo 8, nº 2
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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 
Regulamento (CE) nº (…) relativo ao 
Fundo Social Europeu a título do objectivo 
"Competitividade regional e emprego" será 
aumentado para 20% da prioridade em 
causa.

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 23
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 regiões devem 
assegurar, no âmbito dos programas 
operacionais referidos no artigo 36° do 
Regulamento (CE) n° ( ...) do Conselho, a 
complementaridade e a coerência, em 
conformidade com as medidas de 
coordenação previstas no n° 4, alínea c), 
do artigo 25° do mesmo regulamento, 
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 as 
regiões 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.  Por outro lado, 
devem ser previstos controlos in itinere e 
ex post para verificar a 
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complementaridade e a coerência.

Justificação

O objectivo principal, neste contexto, é garantir a coerência e a complementaridade entre os 
dois Fundos. A referência aos Estados-Membros e às regiões deve ser consonante com o 
início do parágrafo, em que tanto os Estados-Membros como as regiões são mencionados.

Alteração 24
Artigo 12, ponto 6), alínea e bis) (nova)

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

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.

Alteração 25
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.

Justificação

Em conformidade com o princípio da parceria e o princípio da subsidiariedade, os Estados-
Membros devem assegurar uma representação adequada das autoridades locais e regionais 
no comité de acompanhamento.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Criado em 1975, na sequência do primeiro alargamento da União Europeia, o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) tem por objectivo “contribuir para a correcção dos 
principais desequilíbrios regionais na Comunidade” (artigo 160° do Tratado CE).

O dever de solidariedade europeia está no cerne da construção da União. Também é verdade 
que "se a União Europeia fosse apenas uma zona de comércio livre, a política de coesão 
poderia limitar-se a uma redistribuição de fundos em proveito das regiões ou dos países 
menos avançados para compensar as diferenças de rendimentos. Mas a União tem, contudo, 
outras ambições: é um projecto político, tanto quanto social e económico. Consequentemente, 
a política de coesão entende-se como um instrumento ao serviço de um modelo de 
desenvolvimento no qual a solidariedade e a cooperação desempenham um papel activo."1

Face ao desafio colocado pelo recente alargamento, que agravou de uma forma sem 
precedentes as disparidades regionais, a Comissão elaborou um novo regulamento relativo ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional que visa racionalizar os objectivos do fundo e 
adaptá-los às agendas de Lisboa e Gotemburgo.

O FEDER contribui para o financiamento dos três novos objectivos.

Assim, as regiões com atrasos de desenvolvimento beneficiarão do objectivo “Convergência”,
no âmbito do qual o FEDER mantém uma ampla gama de intervenções. Estas intervenções 
devem permitir às regiões mobilizar e modernizar os seus recursos e lançar um processo de 
desenvolvimento sustentável (artigo 4°).

O objectivo “Competitividade regional e emprego” (artigo 5°) é construído em torno de três 
grupos de temas: inovação e economia baseada no conhecimento, ambiente e prevenção dos 
riscos e acessibilidade aos serviços de transportes e às tecnologias da informação e 
comunicação.

O objectivo “Cooperação territorial europeia” (artigo 6°), inspirado no sucesso da iniciativa 
comunitária INTERREG III, é organizado em torno de elementos transfronteiriços, 
transnacionais e inter-regionais, com base numa série de acções relacionadas com as agendas 
de Lisboa e Gotemburgo.

Por último, o regulamento prevê disposições específicas relativas ao tratamento das 
particularidades territoriais (artigos 8º, 9º, 10º e 11º):

No que diz respeito à dimensão urbana (artigo 8º) 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 acções no domínio urbano 
são assim integradas nos programas operacionais co-financiados pelo FEDER e deixam de 
existir programas específicos, como a iniciativa comunitária URBAN.

  
1 Estudo sobre a adaptação da política de coesão à Europa alargada e aos objectivos de Lisboa e Gotemburgo -
Notre Europe, Marjorie Jouen.
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O FEDER intervém igualmente nas zonas rurais e zonas dependentes da pesca (artigo 9º). 
A sua acção visa promover a diversificação económica destas regiões. 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) e as 
co-financiadas pelo Fundo Europeu para as Pescas (FEP), por um lado, e as medidas 
co-financiadas pelo FEDER

Por outro lado, o FEDER apoia os programas regionais que abrangem zonas com 
desvantagens naturais (artigo 10º), no âmbito do objectivo “Competitividade”.

Por último, as regiões ultraperiféricas (artigo 11º), quer estejam ou não abrangidas pelo 
objectivo “Convergência”, beneficiarão de um financiamento específico do FEDER.

Observações e propostas

Na opinião do relator, a proposta de regulamento da Comissão logrou interligar, de forma 
eficaz e equilibrada, os objectivos da política de coesão com as prioridades de Lisboa e 
Gotemburgo (competitividade, emprego e integração social, protecção do ambiente e 
prevenção de riscos, economia baseada no conhecimento).

A este respeito, o relator sublinha a pertinência de algumas das opções propostas, 
nomeadamente:

- a prioridade conferida às acções no domínio da investigação e inovação, tanto no âmbito do 
objectivo “Convergência” como do objectivo “Competitividade regional e emprego”;

- a ênfase colocada na problemática do desenvolvimento sustentável, através de acções nos 
domínios do ambiente, dos transportes, da energia e da prevenção e gestão dos riscos 
naturais;

- a tomada em consideração dos problemas de acessibilidade no âmbito do objectivo 
“Competitividade regional e emprego”;

- a escolha da cooperação territorial como terceiro objectivo e, em particular, o 
reconhecimento das fronteiras marítimas no âmbito da cooperação transfronteiriça.

O relator congratula-se, igualmente, com o reforço de alguns princípios fundamentais da 
política de coesão, como a concentração das intervenções, a adicionalidade e a parceria.

O relator considera, no entanto, que é necessário introduzir algumas alterações, 
nomeadamente nos seguintes domínios:

• Princípio de não discriminação e da igualdade de oportunidades
É importante fazer referência ao princípio de não discriminação e da igualdade de 
oportunidades no que se refere ao acesso ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e, em termos gerais, aos Fundos Estruturais (alteração 1).

• Pessoas com deficiência
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O relator é de opinião que o FEDER deve constituir um instrumento essencial para a 
redução da exclusão social das pessoas com deficiência em todos os domínios da vida.
Para o efeito, e para além da referência ao princípio de não discriminação supracitada, 
o relator sugere que a missão do FEDER (artigo 2°) seja alterada, mediante a inclusão 
de um compromisso específico de remoção das barreiras ao acesso de pessoas com 
deficiência (alteração 5).

• Ambiente e património cultural
Embora acolha favoravelmente a referência à promoção da criação de infra-estruturas 
relacionadas com a biodiversidade e o programa Natura 2000, o relator considera que 
é necessário introduzir alterações destinadas a salvaguardar, proteger e valorizar o 
ambiente (Alterações 3, 5, 9, 10, 13, 15, 18 e 21) e o património cultural (alterações 12 
e 19) no contexto do desenvolvimento sustentável preconizado pela Comissão.

O relator considera, igualmente, que os intervenientes ambientais deveriam participar, 
em pé de igualdade com outros intervenientes territoriais, sociais e económicos, na 
fase de gestão da execução das acções do FEDER (alteração 2).

• Dimensão urbana
Se bem que os recursos destinados à política urbana sejam mais elevados do que os 
consagrados à antiga iniciativa URBAN, o relator considera que a dimensão urbana 
deve ser reforçada, através de:

o um aumento do limite da intervenção do FEDER nas acções financiadas pelo 
FSE em zonas urbanas (alteração 22),

o um nível de investimento adequado nas políticas a favor do desenvolvimento 
urbano sustentável (alteração 3),

o de um maior envolvimento das autarquias locais na elaboração dos quadros 
estratégicos nacionais de referência, de forma a assegurar o respeito do 
princípio da parceria.

• Segurança
No âmbito do objectivo “Convergência”, o relator considera que os objectivos fixados 
no artigo 4° devem incluir uma referência à segurança pública, ou seja, uma garantia 
de protecção contra a infiltração da criminalidade organizada na economia e nas 
despesas dos Fundos Estruturais (Alteração 11).

• Transportes marítimos
O relator considera que o âmbito de aplicação dos objectivos “Competitividade” e 
“Cooperação territorial” deveria ser alargado aos transportes marítimos, devendo ser 
conferida especial atenção às auto-estradas marítimas (alterações 14 e 17).
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