
AM\1176410PT.docx PE631.704v01-00

PT Unida na diversidade PT

6.2.2019 A8-0043/433

Alteração 433
Iskra Mihaylova
em nome do Grupo ALDE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem solicitar 
uma transferência até 5 % das dotações 
financeiras dos programas, a partir de 
qualquer Fundo para outro Fundo de 
gestão partilhada ou para qualquer 
instrumento em regime de gestão direta 
ou indireta. 

1. A fim de assegurar a flexibilidade, os 
Estados-Membros podem solicitar, de 
comum acordo com o comité de 
acompanhamento do programa, uma 
transferência até 10 % das dotações 
financeiras dos programas, a partir de 
qualquer Fundo para o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão, 
o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, o Fundo para o 
Asilo e a Migração, o Fundo para a 
Segurança Interna, o Instrumento de 
Gestão das Fronteiras e dos Vistos, o 
Programa LIFE e o Horizonte Europa.

2. Os recursos transferidos serão 
executados em conformidade com as regras 
do Fundo ou do instrumento para o qual os 
recursos sejam transferidos e, no caso de 
transferências para instrumentos em 
regime de gestão direta ou indireta, em 
benefício do Estado-Membro em causa.

2. Os recursos transferidos serão 
executados em conformidade com as regras 
do Fundo ou do instrumento para o qual os 
recursos sejam transferidos e, no caso de 
transferências para o Fundo para o Asilo e 
a Migração, o Fundo para a Segurança 
Interna, o Instrumento de Gestão das 
Fronteiras e dos Vistos, o Programa LIFE 
e o Horizonte Europa em benefício do 
Estado-Membro em causa.

3. Os pedidos apresentados ao abrigo do 
n.º 1 devem indicar o montante total 
transferido em cada ano, por Fundo e por 

3. Os pedidos apresentados ao abrigo do 
n.º 1 devem indicar o montante total 
transferido em cada ano, por Fundo e por 
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categoria de região, se for caso disso, e 
devem ser devidamente justificados e 
acompanhados do programa ou dos 
programas revistos, a partir dos quais os 
recursos devam ser transferidos em 
conformidade com o artigo 19.º, 
mencionando para que outro Fundo ou 
instrumento os montantes são transferidos. 

categoria de região, se for caso disso, e 
devem ser devidamente justificados, na 
perspetiva das complementaridades e do 
impacto a alcançar, e acompanhados do 
programa ou dos programas revistos, a 
partir dos quais os recursos devam ser 
transferidos em conformidade com o 
artigo 19.º, mencionando para que outro 
Fundo ou instrumento os montantes são 
transferidos. 

4. A Comissão pode opor-se a um pedido 
de transferência, na alteração de programa 
correspondente, sempre que tal 
comprometa a realização dos objetivos do 
programa a partir do qual os recursos 
devam ser transferidos. 

4. A Comissão pode opor-se a um pedido 
de transferência, na alteração de programa 
correspondente, sempre que tal 
comprometa a realização dos objetivos do 
programa a partir do qual os recursos 
devam ser transferidos. 

5. Apenas podem ser transferidos os 
recursos de anos civis futuros.

5. Apenas podem ser transferidos os 
recursos de anos civis futuros.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Alteração 434
Iskra Mihaylova
em nome do Grupo ALDE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem solicitar 
uma transferência até 5 % das dotações 
financeiras dos programas, a partir de 
qualquer Fundo para outro Fundo de 
gestão partilhada ou para qualquer 
instrumento em regime de gestão direta 
ou indireta. 

1. A fim de assegurar a flexibilidade, os 
Estados-Membros podem solicitar, de 
comum acordo com o comité de 
acompanhamento do programa, uma 
transferência até 7 % das dotações 
financeiras dos programas, a partir de 
qualquer Fundo para o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão, 
o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, o Fundo para o 
Asilo e a Migração, o Fundo para a 
Segurança Interna e o Instrumento de 
Gestão das Fronteiras e dos Vistos.

2. Os recursos transferidos serão 
executados em conformidade com as regras 
do Fundo ou do instrumento para o qual os 
recursos sejam transferidos e, no caso de 
transferências para instrumentos em 
regime de gestão direta ou indireta, em 
benefício do Estado-Membro em causa.

2. Os recursos transferidos serão 
executados em conformidade com as regras 
do Fundo ou do instrumento para o qual os 
recursos sejam transferidos.

3. Os pedidos apresentados ao abrigo do 
n.º 1 devem indicar o montante total 
transferido em cada ano, por Fundo e por 
categoria de região, se for caso disso, e 
devem ser devidamente justificados e 
acompanhados do programa ou dos 

3. Os pedidos apresentados ao abrigo do 
n.º 1 devem indicar o montante total 
transferido em cada ano, por Fundo e por 
categoria de região, se for caso disso, e 
devem ser devidamente justificados, na 
perspetiva das complementaridades e do 
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programas revistos, a partir dos quais os 
recursos devam ser transferidos em 
conformidade com o artigo 19.º, 
mencionando para que outro Fundo ou 
instrumento os montantes são transferidos. 

impacto a alcançar, e acompanhados do 
programa ou dos programas revistos, a 
partir dos quais os recursos devam ser 
transferidos em conformidade com o 
artigo 19.º, mencionando para que outro 
Fundo ou instrumento os montantes são 
transferidos. 

4. A Comissão pode opor-se a um pedido 
de transferência, na alteração de programa 
correspondente, sempre que tal 
comprometa a realização dos objetivos do 
programa a partir do qual os recursos 
devam ser transferidos. 

4. A Comissão pode opor-se a um pedido 
de transferência, na alteração de programa 
correspondente, sempre que tal 
comprometa a realização dos objetivos do 
programa a partir do qual os recursos 
devam ser transferidos. 

5. Apenas podem ser transferidos os 
recursos de anos civis futuros.

5. Apenas podem ser transferidos os 
recursos de anos civis futuros.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Alteração 435
Iskra Mihaylova
em nome do Grupo ALDE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 4 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes nos termos do Regulamento 
(UE) [novo Regulamento MIE] aplicam-se 
aos concursos específicos a que se refere o 
primeiro parágrafo. Até 31 de dezembro de 
2023, a seleção dos projetos elegíveis para 
financiamento deve respeitar as dotações 
nacionais do Fundo de Coesão, no que diz 
respeito a 70 % dos recursos transferidos 
para o MIE. 

As regras aplicáveis ao setor dos 
transportes nos termos do Regulamento 
(UE) [novo Regulamento MIE] aplicam-se 
aos concursos específicos a que se refere o 
primeiro parágrafo. Até 31 de dezembro de 
2022, a seleção dos projetos elegíveis para 
financiamento deve respeitar as dotações 
nacionais do Fundo de Coesão.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Alteração 436
Iskra Mihaylova
em nome do Grupo ALDE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 4 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de janeiro de 2024, os 
recursos transferidos para o MIE, que não 
tenham sido afetos a um projeto de 
infraestrutura de transportes, devem ser 
disponibilizados a todos os Estados-
Membros elegíveis para financiamento a 
título do Fundo de Coesão, para financiar 
estes projetos em conformidade com o 
Regulamento (UE) [novo Regulamento 
MIE].

A partir de 1 de janeiro de 2023, os 
recursos transferidos para o MIE, que não 
tenham sido afetos a um projeto de 
infraestrutura de transportes, devem ser 
disponibilizados a todos os Estados-
Membros elegíveis para financiamento a 
título do Fundo de Coesão, para financiar 
estes projetos em conformidade com o 
Regulamento (UE) .../... [novo 
Regulamento MIE].

Or. en


