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ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental apresenta à Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Ao selecionar os projetos, é 
necessário garantir uma abordagem 
orientada para resultados; para o efeito, 
os Estados-Membros devem proceder a 
uma comparação dos pedidos de 
financiamento e avaliar os resultados com 
base nos indicadores pertinentes incluídos 
no projeto. A seleção dos projetos deve 
basear-se numa comparação direta dos 
pedidos, evitando uma aprovação baseada 
na ordem de entrada dos pedidos

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os mecanismos para garantir a 
relação entre as políticas de financiamento 
da União e a governação económica da 
União devem ser aperfeiçoados, permitindo 
que a Comissão proponha ao Conselho a 
suspensão da totalidade ou de parte das 
autorizações, para um ou vários programas 
de um Estado-Membro, caso o Estado-
Membro em causa não tome medidas 
eficazes no contexto do processo de 
governação económica. Para garantir uma 
aplicação uniforme e tendo em conta a 
importância dos efeitos económicos das 
medidas instituídas, devem ser conferidos 

(20) Os mecanismos para garantir a 
relação entre as políticas de financiamento 
da União e a governação económica da 
União devem ser aperfeiçoados, permitindo 
que a Comissão proponha ao Conselho a 
suspensão da totalidade ou de parte das 
autorizações, para um ou vários programas 
de um Estado-Membro, caso o Estado-
Membro em causa não tome medidas 
eficazes no contexto do processo de 
governação económica. Para garantir uma 
aplicação uniforme e tendo em conta a 
importância dos efeitos financeiros das 
medidas instituídas, devem ser conferidos 
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poderes de execução ao Conselho que 
deliberará com base numa proposta da 
Comissão. A fim de facilitar a adoção de 
decisões necessárias para assegurar uma 
ação eficaz no contexto do processo de 
governação económica, deve ser utilizado 
o método de decisão por maioria 
qualificada invertida.

poderes de execução ao Conselho que 
deliberará com base numa proposta da 
Comissão e após consulta do Parlamento 
Europeu. A fim de facilitar a adoção de 
decisões necessárias para assegurar uma 
ação eficaz no contexto do processo de 
governação económica, deve ser utilizado 
o método de decisão por maioria 
qualificada invertida.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para avaliar o desempenho dos 
programas, os Estados-Membros devem 
instituir comités de acompanhamento. No 
que se refere ao FEDER, ao FSE+ e ao 
Fundo de Coesão, os relatórios anuais de 
execução devem ser substituídos por um 
diálogo anual estruturado sobre as 
políticas, com base nas informações e nos 
dados mais recentes relativos à execução 
do programa e disponibilizados pelo 
Estado-Membro.

(27) Para avaliar o desempenho dos 
programas, os Estados-Membros devem 
instituir, de forma transparente, comités 
de acompanhamento. No que se refere ao 
FEDER, ao FSE+ e ao Fundo de Coesão, 
os relatórios anuais de execução devem ser 
substituídos por um diálogo anual 
estruturado sobre as políticas, com base nas 
informações e nos dados mais recentes 
relativos à execução do programa e 
disponibilizados pelo Estado-Membro.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Para permitir a implementação 
imediata de taxas fixas, quaisquer taxas 
fixas estabelecidas pelos Estados-Membros 
no período de 2014-2020 com base num 
método de cálculo justo, equitativo e 
verificável, devem manter-se aplicáveis a 
operações semelhantes, apoiadas ao abrigo 
do presente regulamento, sem que seja 
necessário um novo método de cálculo.

(35) Para permitir a implementação 
imediata de taxas fixas, quaisquer taxas 
fixas estabelecidas pelos Estados-Membros 
no período de 2014-2020 com base num 
método de cálculo justo, equitativo e 
verificável, devem manter-se aplicáveis a 
operações semelhantes, apoiadas ao abrigo 
do presente regulamento, sem que seja 
necessário um novo método de cálculo, 
embora tendo devidamente em conta a 
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inflação.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) Para a luta contra a fraude 
transnacional no âmbito dos programas, 
deve ser criado um sistema rápido e 
eficiente de troca de informações através 
de uma assistência administrativa mútua 
entre as autoridades competentes, que 
permita proceder a uma verificação 
cruzada dos registos contabilísticos das 
transações entre dois ou mais
Estados-Membros, assegurando assim 
uma abordagem horizontal e abrangente 
quanto à proteção dos interesses 
financeiros dos Estados-Membros.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Deverá ser possível reduzir as 
verificações e os requisitos em matéria de 
auditoria, se houver garantias de que o 
programa funcionou de forma eficaz, pelo 
menos, nos dois últimos anos consecutivos, 
já que tal demonstra a eficácia e eficiência 
da execução dos Fundos durante um 
período prolongado.

(52) Deverá ser possível reduzir as 
verificações e os requisitos em matéria de 
auditoria, se houver garantias de que o 
programa funcionou de forma eficaz, pelo 
menos, nos dois últimos anos consecutivos, 
já que tal demonstra a eficácia e eficiência 
da execução dos Fundos durante um 
período prolongado, embora mantendo a 
possibilidade de controlos aleatórios e sem 
aviso prévio.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 58
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Texto da Comissão Alteração

(58) É igualmente necessário que os 
Estados-Membros previnam, detetem e 
tratem eficazmente qualquer 
irregularidade, incluindo fraudes cometidas 
pelos beneficiários. Além disso, em 
conformidade com o Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/201318 e os 
Regulamentos (Euratom, CE) n.º 2988/9519

e n.º 2185/9620, o Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) pode realizar 
inquéritos administrativos, incluindo
verificações e inspeções no local, no intuito 
de verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
ilegais que prejudiquem os interesses 
financeiros da União. Em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2017/193921, a 
Procuradoria Europeia pode investigar e 
reprimir a fraude e outras infrações penais 
lesivas dos interesses financeiros da União, 
tal como previsto na Diretiva (UE) 
2017/137122 relativa à luta contra a fraude 
lesiva dos interesses financeiros da União 
através do direito penal. Os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para permitir que qualquer 
pessoa ou entidade que receba fundos da 
União coopere plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceda os 
direitos e o acesso necessários à Comissão, 
ao Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF), à Procuradoria Europeia (EPPO) 
e ao Tribunal de Contas Europeu (TCE), e 
garanta que qualquer terceiro envolvido na 
execução dos fundos da União concede 
direitos equivalentes. Os Estados-Membros 
devem comunicar à Comissão as 
irregularidades detetadas, incluindo os 
casos de fraude, e o seu seguimento, bem 
como o seguimento dado às investigações 
do OLAF.

(58) É igualmente necessário que os 
Estados-Membros previnam, detetem e 
tratem eficazmente qualquer 
irregularidade, incluindo fraudes cometidas 
pelos beneficiários. Além disso, em 
conformidade com o Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/201318 e os 
Regulamentos (Euratom, CE) n.º 2988/9519

e n.º 2185/9620, o Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) pode realizar 
inquéritos administrativos, incluindo 
verificações e inspeções no local, no intuito 
de verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
irregulares que prejudiquem os interesses 
financeiros da União. Em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2017/193921, a 
Procuradoria Europeia pode investigar e 
reprimir a fraude e outras infrações penais 
lesivas dos interesses financeiros da União, 
tal como previsto na Diretiva (UE) 
2017/137122 relativa à luta contra a fraude 
lesiva dos interesses financeiros da União 
através do direito penal. Os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para permitir que qualquer 
pessoa ou entidade que receba fundos da 
União coopere plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceda os 
direitos e o acesso necessários à Comissão, 
ao Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF), à Procuradoria Europeia (EPPO) 
e ao Tribunal de Contas Europeu (TCE), e 
garanta que qualquer terceiro envolvido na 
execução dos fundos da União concede 
direitos equivalentes. Os Estados-Membros 
devem comunicar à Comissão as 
irregularidades detetadas, incluindo os 
casos de fraude, e o seu seguimento, bem 
como o seguimento dado às investigações 
do OLAF.

_________________ _________________

18 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 

18 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
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Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

19 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

19 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

20 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

20 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

21 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

21 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

22 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

22 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível dos peritos, e que essas 
consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor» de 13 de abril de 2016. 

(70) É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas
transparentes e adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor» de 13 
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Em especial, a fim de assegurar a 
igualdade de participação na preparação 
dos atos delegados, o Parlamento Europeu 
e o Conselho receberão todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros, e os seus 
peritos terão sistematicamente acesso às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão responsáveis por essa 
preparação.

de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
receberão todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, e os seus peritos terão 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão 
responsáveis por essa preparação.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Indicador de realizações», um 
indicador para aferir as realizações 
específicas da intervenção;

(12) «Indicador de realizações», um 
indicador qualitativo ou quantitativo para 
aferir as realizações específicas da 
intervenção;

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Indicador de resultados», um 
indicador para aferir os efeitos a curto 
prazo das intervenções apoiadas, em 
especial no que diz respeito aos 
destinatários diretos, à população-alvo ou 
aos utilizadores das infraestruturas;

(13) «Indicador de resultados», um 
indicador qualitativo ou quantitativo para 
aferir os efeitos a curto prazo das 
intervenções apoiadas, em especial no que 
diz respeito aos destinatários diretos, à 
população-alvo ou aos utilizadores das 
infraestruturas;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o princípio 2. Em conformidade com o princípio 
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da governação a vários níveis, os 
Estados-Membros devem envolver os 
parceiros na elaboração dos acordos de 
parceria e em todo o processo de 
elaboração e execução dos programas, 
incluindo através da sua participação nos 
comités de acompanhamento em 
conformidade com o artigo 34.º

da governação a vários níveis, os 
Estados-Membros devem envolver e 
respeitar os parceiros na elaboração dos 
acordos de parceria e em todo o processo 
de elaboração e execução dos programas, 
incluindo através da sua participação nos 
comités de acompanhamento em 
conformidade com o artigo 34.º

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão notifica o ato 
delegado, a que se refere o n.º 3 do 
presente artigo, sobre o código de conduta 
europeu relativo às parcerias 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho até 31 de julho de 2020. O
referido ato delegado não pode prever 
uma data de aplicação anterior à data da 
sua adoção.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O incumprimento das obrigações 
impostas aos Estados-Membros pelo 
presente artigo ou pelo Regulamento 
Delegado (UE) n.º 240/2014 não constitui 
uma irregularidade conducente a uma 
correção financeira nos termos do artigo 
98.º.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve consultar as 
organizações representativas dos parceiros 
a nível da União sobre a implementação 
dos programas, pelo menos, uma vez por 
ano.

4. A Comissão deve consultar as 
organizações representativas dos parceiros 
a nível da União sobre a implementação 
dos programas, pelo menos, uma vez por 
ano, e comunica o resultado dessa 
consulta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O valor das contribuições para o 
InvestEU, por Fundo e por categoria de 
regiões;

(e) Caso se justifique, o valor das 
contribuições para o InvestEU, por Fundo e 
por categoria de regiões;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve avaliar o acordo 
de parceria e a sua conformidade com o 
presente regulamento, assim como com as 
regras específicas dos Fundos. Na sua 
apreciação, a Comissão deve, 
nomeadamente, ter em conta as 
recomendações específicas por país 
pertinentes.

1. A Comissão deve avaliar o acordo 
de parceria e a sua conformidade com o 
presente regulamento, assim como com as 
regras específicas dos Fundos. Na sua 
apreciação, a Comissão deve, 
nomeadamente, ter em conta as 
recomendações específicas por país 
pertinentes e respeitar os princípios da 
parceria e da governação a vários níveis.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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6-A. Em caso de divergência entre a 
Comissão e um Estado-Membro quanto à 
aplicabilidade de uma condição favorável 
ao objetivo específico ou às prioridades de 
um programa ou ao seu cumprimento, 
cabe à Comissão o ónus da prova da 
aplicabilidade ou do incumprimento por 
meio de um parecer fundamentado.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. A Comissão anula sem demora a 
suspensão dos pagamentos intermédios 
destinados a uma prioridade se o 
Estado-Membro tiver tomado as medidas 
relativas ao cumprimento das condições 
favoráveis aplicáveis ao programa em 
causa não cumpridas à data da decisão de 
suspensão da Comissão. A Comissão 
anula igualmente sem demora a 
suspensão se, na sequência de uma 
alteração do programa relacionado com a 
prioridade em causa, a condição favorável 
em causa já não se aplicar.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 14– n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A pertinência dos indicadores que 
foram aplicados entretanto.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Se um Estado-Membro não tomar 
medidas eficazes em resposta a um pedido 
formulado em conformidade com o n.º 1, 
nos prazos fixados nos n.ºs 3 e 4, a 
Comissão pode suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos destinados aos 
programas ou prioridades em causa nos 
termos do artigo 91.º

Suprimido

Alteração 21

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:

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

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada prioridade à suspensão das 
autorizações; os pagamentos só devem ser 
suspensos quando for solicitada uma ação 
imediata e em caso de incumprimento 
significativo. A suspensão dos 
pagamentos é aplicável aos pedidos de 
pagamento apresentados para os 
programas em causa, a contar da data da 
decisão de suspensão.

Suprimido

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 8 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A proposta da Comissão relativa à 
suspensão das autorizações é considerada 
adotada pelo Conselho, salvo se o 
Conselho decidir, por meio de um ato de 
execução, rejeitar a referida proposta, 
deliberando por maioria qualificada, no 
prazo de um mês a contar da apresentação 
da proposta da Comissão.

A proposta da Comissão relativa à 
suspensão das autorizações é considerada 
adotada pelo Conselho, salvo se o 
Conselho decidir, por meio de um ato de 
execução, rejeitar a referida proposta, 
deliberando por maioria qualificada, no 
prazo de três meses a contar da 
apresentação da proposta da Comissão.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho deve adotar uma decisão, por 
meio de um ato de execução, sobre a 
proposta da Comissão referida no n.º 7 em 
relação à suspensão dos pagamentos.

Suprimido

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O âmbito e o nível da suspensão 
das autorizações ou dos pagamentos a 
aplicar devem ser proporcionados, respeitar 
a igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros e ter em conta a situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa, em especial o nível de desemprego, 
o nível de pobreza ou exclusão social desse 
Estado-Membro em relação à média da 
União e o impacto da suspensão na sua 
economia. O impacto das suspensões nos 
programas de importância crítica para 
combater condições sociais e económicas 
adversas deve ser um fator específico a ter 
em conta.

9. O âmbito e o nível da suspensão 
das autorizações a aplicar devem ser 
proporcionados, respeitar a igualdade de 
tratamento entre Estados-Membros e ter 
em conta a situação económica e social do 
Estado-Membro em causa, em especial o 
nível de desemprego, o nível de pobreza ou 
exclusão social desse Estado-Membro em 
relação à média da União e o impacto da 
suspensão na sua economia. O impacto das 
suspensões nos programas de importância 
crítica para combater condições sociais e 
económicas adversas deve ser um fator 
específico a ter em conta.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 10 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de incumprimento persistente, a 
suspensão das autorizações pode exceder 
as percentagens máximas indicadas no 
primeiro parágrafo.

Em caso de incumprimento persistente, a 
suspensão das autorizações está sujeita a 
um limite máximo correspondente ao 
dobro das percentagens máximas indicadas 
no primeiro parágrafo.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 11 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O Conselho, sob proposta da Comissão, 
deve adotar uma decisão relativa ao 
levantamento da suspensão dos 
pagamentos, se as condições aplicáveis 
estabelecidas no primeiro parágrafo 
estiverem preenchidas.

Suprimido

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. O procedimento previsto nos n.os 7 
a 11 só se aplica caso:

(a) Já tenham sido aplicados 
instrumentos de governação económica,

(b) Esses instrumentos se tenham 
revelado insuficientes para melhorar a 
estabilidade macroeconómica e 
orçamental, e

(c) Um dos casos a que se referem as 
alíneas a) a e) do n.º 7 esteja a colocar em 
risco as despesas da política de coesão 
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nesse Estado-Membro.

Alteração 29

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 indicar os 
fundamentos da sua proposta 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. A Comissão 
informa o Parlamento Europeu antes de 
apresentar uma proposta de suspensão 
das autorizações.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 12 – parágrafo 2

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.

Suprimido

Alteração 31
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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 e ao Conselho
imediatamente após a sua adoção, 
indicando os fundamentos da proposta.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Os n.os 1 a 12 não se aplicam às 
prioridades ou programas ao abrigo do 
artigo [4.º, alínea c), subalínea v) (ii)] do 
Regulamento FSE+.

13. Os n.os 1 a 12 não se aplicam às 
prioridades ou programas ao abrigo do 
artigo [4.º, n.º 1, subalínea xi)] do 
Regulamento FSE+.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) Os desafios identificados nas 
recomendações específicas por país 
pertinentes e outras recomendações 
relevantes da União dirigidas ao 
Estado-Membro;

(iii) Os desafios identificados nas 
recomendações específicas por país 
pertinentes;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As alíneas c) e d), do presente número não 
são aplicáveis ao objetivo específico 

As alíneas c) e d), do presente número não 
são aplicáveis ao objetivo específico 
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definido no artigo [4.º, alínea c), subalínea 
vii)] do Regulamento FSE+.

definido no artigo [4.º, n.º 1, subalínea xi)]
do Regulamento FSE+.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEDER, o FSE+ e o Fundo de 
Coesão podem conceder um apoio 
conjunto aos programas realizados no 
quadro do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento.

1. O FEDER, o FSE+ e o Fundo de 
Coesão podem conceder um apoio 
conjunto aos programas realizados no 
quadro do objetivo de Investimento no 
Emprego, Crescimento e Inclusão Social.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de evitar situações que 
levam à suspensão dos pagamentos, a 
Comissão assegura que os Estados-
Membros e as regiões que, em virtude de 
uma falta de capacidade administrativa, 
se veem confrontados com preocupações 
quanto à conformidade recebam 
assistência técnica adequada para 
melhorar a sua capacidade 
administrativa.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O número de operações 
selecionadas, os respetivos custos totais 
elegíveis, a contribuição dos Fundos e a 
despesa total elegível declarada pelos 
beneficiários à autoridade de gestão, 

(a) Na transmissão de dados prevista 
para 31 de janeiro, 31 de março, 31 de 
maio, 31 de julho, 30 de setembro e 30 de 
novembro de cada ano, o número de 
operações selecionadas, os respetivos 
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repartindo todos os elementos por tipos de 
intervenção;

custos totais elegíveis, a contribuição dos 
Fundos e a despesa total elegível declarada 
pelos beneficiários à autoridade de gestão, 
repartindo todos os elementos por tipos de 
intervenção;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os valores dos indicadores de 
realizações e de resultados para as 
operações selecionadas e os valores 
alcançados pelas operações.

(b) Somente na transmissão de dados 
prevista para 31 de maio e 30 de 
novembro de cada ano, os valores dos 
indicadores de realizações e de resultados 
para as operações selecionadas e os valores 
alcançados pelas operações

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir a qualidade e a fiabilidade do 
sistema de monitorização e dos dados 
sobre os indicadores.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir a qualidade, a independência e a 
fiabilidade do sistema de monitorização e 
dos dados sobre os indicadores.
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