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6.2.2019 A8-0043/448

Alteração 448
Constanze Krehl
em nome do Grupo S&D
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 e o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a 
Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

15 [...] Suprimido

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/449

Alteração 449
Constanze Krehl
em nome do Grupo S&D

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 e o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a 
Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar uma proposta 
ao Conselho para suspender a totalidade ou 
parte das autorizações ou dos pagamentos 
relativos a um ou vários programas de um 
Estado-Membro, nos seguintes casos:

7. Tendo em conta as circunstâncias 
económicas e sociais do Estado-Membro 
em causa e o impacto da suspensão 
prevista na economia, a Comissão pode 
apresentar uma proposta ao Conselho para 
suspender, gradualmente, a totalidade ou 
parte das autorizações relativas a um ou 
vários programas de um Estado-Membro, 
com exceção dos programas ao abrigo do 
FSE+ e dos investimentos no âmbito dos 
outros fundos que estejam ligados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas ou à implementação 
do Acordo de Paris, nos seguintes casos:
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6.2.2019 A8-0043/450

Alteração 450
Constanze Krehl
em nome do Grupo S&D

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 e o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a 
Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve manter o Parlamento 
Europeu informado sobre a aplicação do 
presente artigo. Em especial, quando uma 
das condições referidas no n.º 7 for 
preenchida por um Estado-Membro, a 
Comissão deve de imediato informar o 
Parlamento Europeu e fornecer 
informações detalhadas sobre os Fundos e 
os programas que podem ser objeto de 
suspensão de autorizações.

A Comissão deve manter o Parlamento 
Europeu informado sobre a aplicação do 
presente artigo. Em especial, quando uma 
das condições referidas no n.º 7 for 
preenchida por um Estado-Membro, a 
Comissão deve de imediato informar o 
Parlamento Europeu e fornecer 
informações detalhadas sobre os Fundos e 
os programas que podem ser objeto de 
suspensão de autorizações, bem como 
sobre o impacto esperado de uma tal 
suspensão na economia do 
Estado-Membro, com vista a um diálogo 
estruturado que assegure um debate 
significativo e facilite um processo de 
execução transparente.
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6.2.2019 A8-0043/451

Alteração 451
Constanze Krehl
em nome do Grupo S&D

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 e o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a 
Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 12 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu pode convidar a 
Comissão para um diálogo estruturado 
sobre a aplicação do presente artigo, 
tendo em conta a transmissão de 
informações a que se refere o primeiro 
parágrafo.
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6.2.2019 A8-0043/452

Alteração 452
Constanze Krehl
em nome do Grupo S&D

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 e o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a 
Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 12 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve transmitir a proposta de 
suspensão das autorizações, ou a proposta 
de levantamento dessa suspensão, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

A Comissão deve transmitir a proposta de 
suspensão das autorizações, ou a proposta 
de levantamento dessa suspensão, ao 
Parlamento Europeu, para parecer, e ao 
Conselho, para decisão.
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6.2.2019 A8-0043/453

Alteração 453
Constanze Krehl
em nome do Grupo S&D

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 e o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a 
Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
apresentar, em casos devidamente 
justificados, um pedido de maior 
flexibilidade no quadro do atual Pacto de 
Estabilidade e Crescimento para a 
despesa pública ou a despesa estrutural 
equivalente suportada pela administração 
pública a título de cofinanciamento dos 
investimentos no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento. 
A Comissão deve avaliar cuidadosamente 
o respetivo pedido ao definir o 
ajustamento orçamental ao abrigo da 
vertente preventiva ou da vertente 
corretiva do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, de forma a refletir a 
importância estratégica dos investimentos.
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