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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições 
comuns reúne sete fundos europeus executados com base num sistema de gestão partilhada. 
Tem como finalidade estabelecer um conjunto de regras simplificadas e consolidadas, 
reduzindo os encargos administrativos para as autoridades e os beneficiários dos programas. 

A relatora concorda com a necessidade de uma abordagem simplificada, de maior 
flexibilidade e da redução dos encargos administrativos desnecessários para os beneficiários e 
para as autoridades de gestão, mantendo, em simultâneo, um elevado nível de garantia da 
legalidade e da regularidade. 

Congratula-se com o facto de o alinhamento mais acurado dos programas com as prioridades 
da UE e o reforço da sua eficácia, em especial o estabelecimento de uma ligação mais estreita 
com o processo do Semestre Europeu, é um dos principais objetivos do RDC proposto. A 
relatora considera que a necessidade de introduzir alterações no programa para ter em conta as 
correspondentes REP, adotadas ou alteradas desde o início do período de programação, bem 
como o pedido da Comissão para que um Estado-Membro reveja e proponha alterações aos 
programas pertinentes, quando tal seja necessário para apoiar a execução das recomendações 
pertinentes do Conselho, só deve ser considerado se forem absorvidos todos os fundos 
disponíveis no âmbito do programa de apoio às reformas para o Estado-Membro, uma vez que 
o instrumento de execução das reformas no âmbito do referido programa de apoio abrange as 
reformas destinadas a fazer face aos desafios identificados no contexto do Semestre Europeu, 
incluindo os identificados nas REP, e que, numa primeira fase, os fundos serão atribuídos aos 
Estados-Membros com base na população de cada Estado-Membro e, numa segunda fase, 
através de convites à apresentação de propostas baseadas na simultaneidade. 

Quanto às medidas que associam a eficácia dos fundos a uma boa governação económica, a 
Comissão e o Conselho podem tomar decisões sem uma posição clara do Parlamento 
Europeu, mantendo-o apenas informado da execução das medidas. A relatora considera ser 
necessário reforçar no mesmo sentido o papel do Parlamento, propondo que qualquer 
proposta de suspensão das autorizações ou qualquer proposta de levantamento de tal 
suspensão seja considerada adotada pelo Conselho após um diálogo estruturado com o 
Parlamento Europeu.

A relatora apoia a introdução de uma «cláusula de derrogação» que permite à Comissão 
recomendar ao Conselho que anule a suspensão em caso de circunstâncias económicas 
excecionais ou na sequência de um pedido fundamentado apresentado pelo Estado-Membro 
em causa.

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:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O princípio da parceria é um aspeto 
essencial na execução dos Fundos, assente 
numa abordagem de governação a vários 
níveis e garantindo o envolvimento da 
sociedade civil. Para dar continuidade à 
organização das parcerias, importa 
continuar a aplicar o Regulamento 
Delegado (UE) n.º 240/201413 da 
Comissão.

(11) O princípio da parceria é um aspeto 
essencial na execução dos Fundos, assente 
numa abordagem de governação a vários 
níveis, à escala local, regional e nacional,
e garantindo o envolvimento da sociedade 
civil. Para dar continuidade à organização 
das parcerias, importa continuar a aplicar o 
Regulamento Delegado (UE) n.º 
240/201413 da Comissão.

_________________ _________________

13 Regulamento Delegado (UE) n.º 
240/2014 da Comissão, de 7 de janeiro de 
2014, relativo ao código de conduta 
europeu sobre parcerias no âmbito dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (JO L 74 de 14.3.2014, p. 1).

13 Regulamento Delegado (UE) n.º 
240/2014 da Comissão, de 7 de janeiro de 
2014, relativo ao código de conduta 
europeu sobre parcerias no âmbito dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (JO L 74 de 14.3.2014, p. 1).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas oferece um quadro para 
identificar as prioridades nacionais em 
termos de reformas e acompanhar a sua 
execução. Os Estados-Membros devem 
elaborar as suas próprias estratégias 
plurianuais de investimento, orientando-as 
para a concretização dessas prioridades de 
reforma. Essas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os Programas 
Nacionais de Reforma anuais, para 
identificar e coordenar os projetos de 
investimento prioritários que deverão ser 
apoiados através de financiamento nacional 

(12) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas oferece um quadro para 
identificar as prioridades nacionais em 
termos de reformas e acompanhar a sua 
execução. Os Estados-Membros devem 
elaborar as suas próprias estratégias 
plurianuais de investimento, orientando-as 
para a concretização dessas prioridades de 
reforma. Essas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os Programas 
Nacionais de Reforma anuais, para 
identificar e coordenar os projetos de 
investimento prioritários que deverão ser 
apoiados através de financiamento nacional 
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e/ou da União. Devem igualmente 
contribuir para a utilização coerente dos 
fundos da União e maximizar o valor 
acrescentado do apoio financeiro a receber, 
nomeadamente, a título dos Fundos, do
Instrumento Europeu de Estabilização do 
Investimento e do Fundo InvestEU.

e/ou da União. Devem igualmente 
contribuir para a utilização coerente dos 
fundos da União e maximizar o valor 
acrescentado do apoio financeiro a receber, 
nomeadamente, a título dos Fundos, do 
Programa de Apoio às Reformas, do 
Instrumento Europeu de Estabilização do 
Investimento e do Fundo InvestEU, assim 
como contribuir para a execução das 
prioridades identificadas no processo do 
Semestre Europeu.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Compete aos Estados-Membros 
determinar de que forma as 
recomendações específicas por país 
pertinentes (REP), adotadas nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do TFUE, e as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas em conformidade com o artigo 
148.º, n.º 4, do TFUE, devem ser tidas em 
conta ao elaborar os documentos de 
programação. Durante o período de 
programação 2021-2027 («período de 
programação»), os Estados-Membros 
devem comunicar periodicamente ao 
comité de acompanhamento e à Comissão 
os progressos registados na implementação 
dos programas em apoio das REP. 
Aquando da revisão intercalar, os Estados-
Membros devem, entre outros elementos, 
ponderar a necessidade de modificar o 
programa de modo a integrar as REP 
relevantes, adotadas ou alteradas desde o 
início do período de programação.

(13) Os Estados-Membros devem ter em 
conta as recomendações específicas por 
país pertinentes (REP), adotadas nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do TFUE, e as 
recomendações do Conselho adotadas em 
conformidade com o artigo 148.º, n.º 4, do 
TFUE, ao elaborar os documentos de 
programação. Durante o período de 
programação 2021-2027 («período de 
programação»), os Estados-Membros 
devem comunicar periodicamente ao 
comité de acompanhamento e à Comissão 
os progressos registados na implementação 
dos programas em apoio das REP. 
Aquando da revisão intercalar, os Estados-
Membros devem, entre outros elementos, 
ponderar a necessidade de modificar o 
programa de modo a integrar as REP 
relevantes, adotadas ou alteradas desde o 
início do período de programação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) O acordo de parceria, preparado por 
cada Estado-Membro, deve ser um 
documento estratégico que norteie as 
negociações entre a Comissão e o Estado-
Membro em causa sobre a conceção dos 
programas. Para reduzir o ónus 
administrativo, não será necessário alterar 
os acordos de parceria durante o período de 
programação. Para facilitar a programação 
e evitar a sobreposição de conteúdos nos 
documentos de programação, os acordos de 
parceria podem também ser incluídos nos 
programas.

(15) O acordo de parceria, preparado por 
cada Estado-Membro, deve ser um 
documento estratégico que norteie as 
negociações entre a Comissão e o Estado-
Membro em causa sobre a conceção dos 
programas. Os Estados-Membros devem 
ter em conta as características e 
especificidades assinaladas pelas 
administrações locais e regionais. Para 
reduzir o ónus administrativo, não será 
necessário alterar os acordos de parceria 
durante o período de programação. Para 
facilitar a programação e evitar a 
sobreposição de conteúdos nos documentos 
de programação, os acordos de parceria 
podem também ser incluídos nos 
programas.

Alteração 5

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 
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 

(20) Os mecanismos para garantir a 
relação entre as políticas de financiamento 
da União e a governação económica da 
União devem ser reforçados 
ulteriormente, 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. Em caso de incumprimento 
significativo, os pagamentos devem ser 
automaticamente suspensos. Para garantir 
uma aplicação uniforme e tendo em conta a 
importância dos efeitos económicos das 
medidas instituídas, devem ser conferidos 
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 
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qualificada invertida. ação eficaz no contexto do processo de 
governação económica, deve ser utilizado 
o método de decisão por maioria 
qualificada invertida. As suspensões não 
devem ser anuladas por motivos políticos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A Comissão deve ser obrigada a 
notificar o Parlamento Europeu sobre 
todas as propostas de suspensão de 
autorizações ou todas as propostas de 
levantamento de tal suspensão e a ter em 
conta, antes da decisão final sobre a 
suspensão, o parecer do Parlamento 
Europeu sobre as propostas, a título de 
conclusão de um diálogo estruturado.

Alteração 7

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 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, incluindo as informações 
prestadas por entidades regionais e locais.

Alteração 8



PE627.868v02-00 8/18 AD\1169593PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma Europa mais competitiva e resiliente 
do ponto de vista económico;

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o princípio 
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

2. Em conformidade com o princípio 
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 Caso se trate de programas 
transfronteiriços, os Estados-Membros 
envolvidos devem incluir os seus parceiros 
de todos os Estados-Membros 
participantes.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O acordo de parceria deve ser 
desenvolvido pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 6.º, em diálogo com a Comissão e 
com base em processos transparentes para 
os cidadãos.
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Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Os objetivos políticos selecionados 
indicando através de que Fundos e 
programas serão prosseguidos e a sua 
justificação e, se for caso disso, as razões 
da utilização do modo de execução do 
InvestEU, tendo em conta as 
recomendações específicas por país 
pertinentes;

(a) Os objetivos políticos selecionados 
indicando através de que Fundos e 
programas serão prosseguidos e a sua 
justificação e, se for caso disso, as razões 
da utilização do Programa de Apoio às 
Reformas e do modo de execução do 
InvestEU, tendo em conta as 
recomendações específicas por país 
pertinentes;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Uma análise das disparidades, das 
necessidades de desenvolvimento e do 
potencial de crescimento relativamente 
aos objetivos temáticos e aos desafios 
territoriais e tendo em conta o programa 
nacional de reformas, se for caso disso, 
assim como as recomendações específicas 
pertinentes por país;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Um resumo das escolhas políticas e dos 
principais resultados esperados em relação 
a cada um dos Fundos, incluindo, se for 
caso disso, através da utilização do 
InvestEU;

i) Um resumo das escolhas políticas e dos 
principais resultados esperados em relação 
a cada um dos Fundos, incluindo, se for 
caso disso, através da utilização do 
Programa de Apoio às Reformas e do 



PE627.868v02-00 10/18 AD\1169593PT.docx

PT

InvestEU;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem afetar, 
no âmbito do acordo de parceria ou no 
pedido de alteração do programa, o 
montante do FEDER, do FSE+, do Fundo 
de Coesão e do FEAMP a contribuir para o 
InvestEU e fornecidos através de garantias 
orçamentais. O montante a contribuir para 
o InvestEU não pode exceder 5 % da 
afetação total de cada Fundo, exceto em 
casos devidamente justificados. Essas 
contribuições não constituem 
transferências de recursos na aceção do 
artigo 21.º

1. Os Estados-Membros podem afetar, 
no âmbito do acordo de parceria ou no 
pedido de alteração do programa, o 
montante do FEDER, do FSE+, do Fundo 
de Coesão e do FEAMP a contribuir para o 
InvestEU e fornecidos através de garantias 
orçamentais. O montante a contribuir para 
o InvestEU não pode exceder 5 % da 
afetação total de cada Fundo. Essas 
contribuições não constituem 
transferências de recursos na aceção do 
artigo 21.º No pleno respeito pelo 
princípio da territorialidade na 
redistribuição dos recursos, estas 
contribuições devem igualmente ser 
geridas de forma partilhada com as 
autoridades nacionais e regionais 
competentes.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os critérios aplicados pelo Estado-
Membro para selecionar os indicadores;

(a) Os critérios aplicados pelo Estado-
Membro para selecionar os indicadores, 
igualmente fornecidos por entidades 
regionais e locais;

Alteração 16

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

1. A Comissão pode solicitar ao 
Estado-Membro que reveja e proponha 
alterações aos programas relevantes, caso 
tal seja necessário para apoiar a execução 
das recomendações pertinentes do 
Conselho.

1. A Comissão pode solicitar ao 
Estado-Membro que reveja e proponha 
alterações aos programas relevantes, caso 
tal seja necessário para apoiar a execução 
das recomendações pertinentes do 
Conselho, se forem absorvidos todos os 
fundos disponibilizados aos Estados-
Membros a título do Programa de Apoio 
às Reformas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

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

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 compromissos destinados aos 
programas ou prioridades em causa nos 
termos do artigo 91.º

Alteração 18

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:

Tendo em conta as circunstâncias 
económicas e sociais do Estado-Membro 
em causa e o impacto da suspensão 
prevista na economia, 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-
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Membro, nos seguintes casos:

Alteração 19

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 20

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 10 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A suspensão das autorizações está sujeita a 
um máximo de 25 % das autorizações 
relativas ao próximo ano civil para os 
Fundos, ou 0,25 % do PIB nominal, 
consoante o que for mais baixo, em 
qualquer um dos seguintes casos:

A suspensão das autorizações está sujeita a 
um máximo de 50 % das autorizações 
relativas ao próximo ano civil para os 
Fundos, ou 0,5 % do PIB nominal, 
consoante o que for mais baixo, em 
qualquer um dos seguintes casos:

Alteração 21

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 

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
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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.

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 e o impacto da 
suspensão prevista sobre a economia.

Alteração 22

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.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para além do disposto no artigo 31.º, um 
Estado-Membro pode propor a realização 
de outras ações de assistência técnica, para 
reforçar a capacidade das autoridades do 
seu país, dos beneficiários e dos parceiros 
relevantes, necessária para uma gestão 
eficaz e a utilização dos Fundos.

Para além do disposto no artigo 31.º, um 
Estado-Membro pode propor a realização 
de outras ações de assistência técnica, para 
reforçar a capacidade institucional e a 
eficiência das autoridades e dos serviços 
públicos, bem como a capacidade das 
autoridades do seu país, dos beneficiários e 
dos parceiros relevantes, necessária para 
uma gestão eficaz e a utilização dos 
Fundos.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade de gestão deve 
designar um responsável de comunicação 
para cada programa («responsável pela 
comunicação do programa»).

2. Cada autoridade de gestão deve 
designar um responsável de comunicação 
para cada programa («responsável pela 
comunicação do programa»). O 
funcionário responsável pela 
comunicação deve ter em conta todas as 
línguas oficiais e cooficiais do Estado-
Membro, ou as línguas oficiais da(s) 
entidade(s) local/locais e/ou 
regional/regionais onde o programa vai 
ser executado.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo  84 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 0,7 %;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1 %;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 2 %

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 70 % para as regiões menos 
desenvolvidas;

(a) 85 % para as regiões menos 
desenvolvidas;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo  106 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 55 % para as regiões em transição; (b) 65 % para as regiões em transição;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 40 % para as regiões mais 
desenvolvidas.

50 % para as regiões mais 
desenvolvidas.

Alteração 33
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento do Fundo de 
Coesão, a nível de cada prioridade, não 
deve ser superior a 70 %.

A taxa de cofinanciamento do Fundo de 
Coesão, a nível de cada prioridade, não 
deve ser superior a 85 %.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento dos programas 
Interreg não pode ser superior a 70 %.

A taxa de cofinanciamento dos programas 
Interreg não pode ser superior a 85 %.
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