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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Desenvolvimento 

Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) A fim de realizar os objetivos da 

União, conforme estabelecidos no 

artigo 3.º do Tratado da União Europeia, 

os Estados-Membros devem considerar a 

política económica uma questão de 

interesse comum e coordenar as 

respetivas políticas no âmbito da União. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando -1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1-A) As políticas, as ações e os 

instrumentos da União destinam-se a 

promover a coesão económica, social e 

territorial. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando -1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1-B) Na definição e execução das suas 

políticas e ações, a União deve ter em 

conta, nomeadamente através da 

aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais, as exigências relacionadas com a 

promoção de um nível elevado de 

emprego, a garantia de uma proteção 

social adequada, a luta contra a exclusão 
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social e um nível elevado de educação, 

formação e proteção da saúde humana. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando -1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1-C) A União deve apoiar os 

Estados-Membros, a pedido destes, na 

melhoria da sua capacidade 

administrativa para dar execução ao 

direito da União. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) O Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais (a seguir designado por 

«programa») foi criado com o objetivo de 

reforçar a capacidade dos Estados-

Membros para elaborar e executar reformas 

estruturais e administrativas favoráveis ao 

crescimento através, nomeadamente, da 

assistência à utilização eficiente e eficaz 

dos fundos da União. O apoio no âmbito do 

programa é prestado pela Comissão a 

pedido de um Estado-Membro, podendo 

abranger uma ampla gama de domínios de 

intervenção. O desenvolvimento de 

economias resilientes baseadas em fortes 

estruturas económicas e sociais, que 

permitem aos Estados-Membros absorver 

eficientemente os choques e deles 

recuperar rapidamente, contribui para a 

coesão económica e social. A 

implementação de reformas estruturais 

institucionais, administrativas e 

favoráveis ao crescimento constitui um 

instrumento adequado para alcançar esse 

(1) O Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais (a seguir designado por 

«programa») tem o objetivo de reforçar a 

capacidade dos Estados-Membros para 

elaborar e executar reformas económicas e 

administrativas destinadas a promover um 

crescimento robusto e sustentável, a 

criação de emprego de qualidade, a 

coesão social e territorial, a convergência, 

a competitividade, a produtividade e a 

prosperidade partilhada, bem como uma 

maior resiliência face aos choques, 

através, nomeadamente, da assistência à 

utilização eficiente e eficaz dos fundos da 

União. O apoio no âmbito do programa é 

prestado pela Comissão a pedido de um 

Estado-Membro, podendo abranger uma 

ampla gama de domínios de intervenção, 

em consonância com os programas 

nacionais de reformas. 
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desenvolvimento. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A implementação bem-sucedida de 

reformas estruturais exige vontade 

política, determinação, uma 

administração pública eficiente e eficaz, 

bem como o apoio de todos os segmentos 

da sociedade. É, por conseguinte, 

importante que as reformas estruturais 

beneficiem da participação dos parceiros 

económicos e sociais e de outras partes 

interessadas pertinentes, bem como de 

apoio democrático através dos 

parlamentos nacionais e, se for caso 

disso, dos parlamentos regionais. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-B) Deve ser dada preferência a 

medidas que tenham efeitos sinergéticos 

com outros setores e que visem, inter alia, 

um crescimento elevado, sustentável e a 

longo prazo, a recuperação e a 

convergência na União, o combate à 

fraude, evasão e elisão fiscais, a 

promoção de emprego de maior qualidade 

e a aplicação de políticas sociais. Essas 

reformas estruturais devem estar em 

consonância e em interligação com os 

objetivos estabelecidos no Semestre 

Europeu e com a implementação das 

recomendações específicas por país nos 

Estados-Membros. As reformas 

estruturais devem incluir a transposição 

correta e atempada dos atos jurídicos da 
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União, na medida em que o 

funcionamento adequado desses atos é 

fundamental para a consecução da 

convergência económica. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-C) O euro é a moeda da União 

Europeia, como indicado no artigo 119.º, 

n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Os Estados-Membros têm recebido 

cada vez mais apoio no âmbito do 

programa, ultrapassando as expectativas 

iniciais. Os pedidos de apoio recebidos 

pela Comissão durante o ciclo de 2017, 

com base no seu valor estimado, 

excederam significativamente a dotação 

anual disponível. Durante o ciclo de 2018, 

o valor estimado dos pedidos recebidos foi 

equivalente a cinco vezes os recursos 

financeiros disponíveis para esse ano. 

Quase todos os Estados-Membros 

solicitaram apoio ao abrigo do programa e 

os pedidos apresentados distribuem-se por 

todos os domínios de intervenção 

abrangidos pelo programa. 

(2) Os Estados-Membros têm recebido 

cada vez mais apoio no âmbito do 

programa, ultrapassando as expectativas 

iniciais. Os pedidos de apoio recebidos 

pela Comissão durante o ciclo de 2017, 

com base no seu valor estimado, 

excederam significativamente a dotação 

anual disponível, o que levou à exclusão 

de diversos pedidos de financiamento. 

Durante o ciclo de 2018, o valor estimado 

dos pedidos recebidos foi equivalente a 

cinco vezes os recursos financeiros 

disponíveis para esse ano. Quase todos os 

Estados-Membros solicitaram apoio ao 

abrigo do programa e os pedidos 

apresentados distribuem-se por todos os 

domínios de intervenção abrangidos pelo 

programa. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 
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Considerando 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) A apresentação dos resultados do 

programa deve ser melhorada e a 

respetiva transparência aumentada 

através da publicação em linha de uma 

panorâmica da implementação das 

reformas em cada Estado-Membro, por 

forma a assegurar o intercâmbio de 

conhecimento, experiência e boas práticas 

entre os Estados-Membros. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O reforço da coesão económica e 

social através da intensificação das 

reformas estruturais é fundamental para o 

êxito da participação na União Económica 

e Monetária. Isto é particularmente 

importante para os Estados-Membros cuja 

moeda não é o euro, no quadro da sua 

preparação para aderir à área do euro. 

(3) O reforço da coesão económica e 

social, nomeadamente através da 

intensificação de reformas estruturais 

socialmente equilibradas, ambientalmente 

sustentáveis e favoráveis ao crescimento, 

é fundamental para o êxito da participação 

na União Económica e Monetária e a sua 

estabilidade e prosperidade a longo prazo. 

Isto é particularmente importante para os 

Estados-Membros cuja moeda não é o 

euro, no quadro da sua preparação para 

aderir à área do euro. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) É, pois, conveniente realçar, no 

objetivo geral do programa – no âmbito do 

seu contributo para responder aos desafios 

económicos e sociais – que o reforço da 

coesão, da competitividade, da 

produtividade, do crescimento sustentável 

(4) É, pois, conveniente realçar, no 

objetivo geral do programa — no âmbito 

do seu contributo para responder aos 

desafios económicos e sociais — que o 

reforço da coesão, da competitividade, da 

produtividade, do crescimento sustentável 
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e da criação de emprego devem igualmente 

contribuir para a preparação da futura 

participação na área do euro pelos Estados-

Membros cuja moeda não é o euro. 

e da criação de emprego de qualidade 

devem igualmente contribuir para a 

preparação da futura participação na área 

do euro pelos Estados-Membros cuja 

moeda não é o euro. Uma avaliação ex 

post exaustiva da forma como o programa 

contribuiu para as reformas estruturais 

faz necessariamente parte integrante 

desse objetivo geral. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Convém igualmente indicar que as 

ações e atividades do programa podem 

apoiar as reformas suscetíveis de ajudar os 

Estados-Membros que pretendam adotar o 

euro a preparar a sua participação na área 

do euro. 

(5) Convém igualmente indicar que as 

ações e atividades do programa podem 

apoiar as reformas suscetíveis de ajudar os 

Estados-Membros que beneficiem 

atualmente da derrogação de participação 

na terceira fase da UEM e que pretendam 

adotar o euro a preparar a sua participação 

na área do euro. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) A fim de dar resposta à crescente 

procura de apoio por parte dos Estados-

Membros, e tendo em conta a necessidade 

de apoiar a execução de reformas 

estruturais nos Estados-Membros cuja 

moeda não é o euro, a dotação financeira 

do programa deve ser aumentada para um 

nível suficiente que permita à União 

prestar apoio que corresponda às 

necessidades dos Estados-Membros 

requerentes. 

(6) A fim de dar resposta à crescente 

procura de apoio por parte dos Estados-

Membros, e tendo em conta a necessidade 

de apoiar a execução de reformas 

estruturais nos Estados-Membros cuja 

moeda não é o euro, a dotação financeira 

do programa deve ser aumentada para um 

nível suficiente que permita à União 

prestar apoio que corresponda às 

necessidades dos Estados-Membros 

requerentes. Esse aumento não deverá ser 

obtido à custa de reafetações dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 

existentes, devendo antes ser financiado 
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através da mobilização dos instrumentos 

especiais previstos no Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 

de dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o 

período 2014-2020. Além disso, os 

Estados-Membros não devem ser 

obrigados a transferir as suas dotações 

nacionais e regionais a título dos FEEI 

para colmatar o défice de financiamento 

do programa. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A fim de prestar apoio com a maior 

brevidade possível, a Comissão deve ter a 

possibilidade de utilizar uma parte da 

dotação para cobrir igualmente o custo das 

atividades destinadas a apoiar o programa, 

como, por exemplo, as despesas 

relacionadas com o controlo de qualidade e 

o acompanhamento dos projetos no 

terreno. 

(7) A fim de prestar apoio com a maior 

brevidade possível, a Comissão deve ter a 

possibilidade de utilizar uma parte da 

dotação para cobrir igualmente o custo das 

atividades destinadas a apoiar o programa, 

como, por exemplo, as despesas 

relacionadas com o controlo de qualidade, 

o acompanhamento e a avaliação dos 

projetos no terreno. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1 

Regulamento (UE) n.º 2017/825 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo geral do programa é contribuir 

para a realização de reformas 

institucionais, administrativas e 

estruturais favoráveis ao crescimento nos 

Estados-Membros, mediante a prestação 

de apoio às autoridades nacionais 

competentes relativamente a medidas 

destinadas a reformar e reforçar as 

instituições, a governação, a administração 

O objetivo geral do programa é a prestação 

de apoio às autoridades nacionais, 

regionais e locais competentes 

relativamente a reformas administrativas e 

económicas e a medidas destinadas a 

reformar e reforçar as instituições, a 

governação, a administração pública, os 

setores económicos e sociais, e 

relativamente à resposta a desafios 
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pública e os setores económicos e sociais 

em resposta a desafios económicos e 

sociais com vista a reforçar a coesão, a 

competitividade, a produtividade, o 

crescimento sustentável, a criação de 

emprego e o investimento, indo 

igualmente preparar a participação na 

área do euro, nomeadamente no contexto 

dos processos de governação económica, 

através nomeadamente de assistência 

destinada à utilização eficiente, eficaz e 

transparente dos fundos da União.»; 

económicos e sociais com vista a promover 

e reforçar o crescimento sustentável, a 

sustentabilidade ambiental, a proteção 

social, a criação de emprego e o 

investimento, a competitividade, a 

produtividade, a coesão territorial e 

social, a convergência e a prosperidade 

partilhada, bem como a resiliência face 

aos choques. Esse apoio pode incluir 

igualmente assistência destinada à 

utilização eficiente, eficaz e transparente 

dos fundos da União, bem como à 

transposição e implementação corretas e 

atempadas dos atos jurídicos da União. 

Através destes objetivos, o programa 

preparará igualmente a participação na 

área do euro, nomeadamente no contexto 

dos processos de governação 

económica.»; 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a) 

Regulamento (UE) n.º 2017/825 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A dotação financeira para a 

execução do programa é de 

222 800 000 EUR a preços correntes. 

1. A dotação financeira para a 

execução do programa é de 

222 800 000 EUR a preços correntes. Este 

aumento não será obtido à custa de 

reafetações dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI) 

existentes, sendo antes financiado através 

da mobilização dos instrumentos especiais 

previstos no Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 

dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o 

período 2014-2020. 
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Título Aumento da dotação financeira do Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais e adaptação do seu objetivo geral 

Referências COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD) 

Comissão competente quanto ao fundo 

       Data de comunicação em sessão 

REGI 

14.12.2017 
   

Parecer emitido por 

       Data de comunicação em sessão 

ECON 

14.12.2017 

Comissões associadas – Data de 

comunicação em sessão 

19.4.2018 

Relator de parecer 

       Data de designação 

Roberto Gualtieri 

24.4.2018 

Exame em comissão 4.6.2018 18.6.2018   

Data de aprovação 19.6.2018    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

40 

14 

1 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, 

David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven 

Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, 

Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, 

Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, 

Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, 

Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa 

Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul 

Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel 

Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed 

Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel 

Reimon, Joachim Starbatty 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews 

 
  



 

PE622.207v02-00 12/12 AD\1156561PT.docx 

PT 
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ALDE Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells 

PPE Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, 
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S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian 
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