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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato,) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (UE) 2017/825 a fim de aumentar a dotação financeira do Programa de 

Apoio às Reformas Estruturais e adaptar o seu objetivo geral 

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

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2017)0825), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 175.º e o artigo 197.º, n.º 2, do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 

apresentada pela Comissão (C8-0433/2017), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de quarta-feira, 14 

de março de 20181, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de ..., 2, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres 

da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

(A8-0000/2018), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 

substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

                                                 
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
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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 

desenvolvimento. 

(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, social e territorial. A 

implementação de reformas estruturais 

institucionais, administrativas e favoráveis 

ao crescimento, assim como a apropriação 

no terreno das reformas estruturais que se 

revestem de interesse para a União, 

nomeadamente através das autoridades 

locais e regionais e dos parceiros sociais, 

são instrumentos adequados para alcançar 

esse desenvolvimento. 

Or. en 

 

Alteração  2 

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 

(3)  O reforço da coesão económica, 

social e territorial através da intensificação 

das reformas estruturais que se revestem de 

interesse para a União é fundamental para 

o êxito da participação na União 
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importante para os Estados-Membros cuja 

moeda não é o euro, no quadro da sua 

preparação para aderir à área do euro. 

Económica e Monetária e para uma 

melhor convergência neste campo. 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. 

Or. en 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A)  Sete Estados-Membros estão 

sujeitos a uma obrigação, decorrente do 

Tratado, no sentido de preparar a sua 

participação na área do euro, 

nomeadamente a Bulgária, a República 

Checa, a Croácia, a Hungria, a Polónia, a 

Roménia e a Suécia. Alguns desses 

Estados-Membros têm feito poucos 

progressos nesse sentido nos últimos 

anos, tornando o apoio da União à 

participação no euro cada vez mais 

relevante. A Dinamarca e o Reino Unido 

não têm obrigação de aderir à área do 

euro. 

Or. en 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B)  As autoridades locais e regionais 

têm um papel importante a desempenhar 

nas reformas estruturais, em função da 
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organização constitucional e 

administrativa de cada Estado-Membro. 

É, assim, conveniente prever um nível 

adequado de participação e consulta dos 

órgãos de poder local e regional na 

preparação e na execução das reformas 

estruturais. 

Or. en 

 

Alteração  5 

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 que se revestem de interesse 

para a União, nos Estados-Membros cuja 

moeda não é o euro, a dotação financeira 

do programa deve ser aumentada, com 

recurso ao instrumento de flexibilidade 

previsto nos termos do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, 
para um nível suficiente que permita à 

União prestar apoio que corresponda às 

necessidades dos Estados-Membros 

requerentes. 

 ___________ 

 1-A 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 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 

884). 

Or. en 
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Alteração  6 

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 

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.»; 

O objetivo geral do programa é contribuir 

para a realização de reformas 

institucionais, administrativas e estruturais 

favoráveis ao crescimento nos 

Estados-Membros e conferir valor 

acrescentado europeu a domínios de 

intervenção relacionados com 

competências partilhadas entre a União e 

os Estados-Membros que não são ainda 

visados por um programa de assistência 

técnica, mediante a prestação de apoio às 

autoridades públicas dos 

Estados-Membros competentes 

relativamente a medidas destinadas a 

reformar e reforçar as instituições, a 

governação, a administração 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.»;  

Or. en 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 2017/825 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (1-A)  No artigo 5.º, n.º 1, é aditada a 

seguinte alínea: 

 d-A)  Apoiar a participação e a consulta 

das autoridades locais e regionais na 

preparação e execução de medidas de 

reforma estrutural, a um nível compatível 

com as competências e as 

responsabilidades das referidas 

autoridades locais e regionais na 

estrutura constitucional e administrativa 

de cada Estado-Membro. 

Or. en 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A proposta da Comissão visa alterar o Regulamento (UE) 2017/825, a fim de aumentar a 

dotação financeira do Programa de Apoio às Reformas Estruturais e adaptar o seu objetivo 

geral A Comissão optou por fazê-lo tendo em conta o elevado número de pedidos dos 

Estados-Membros de financiamento para reformas estruturais. 

 

Em especial, o ato modificativo pretende alterar o artigo 4.º sobre o objetivo do Programa de 

Apoio às Reformas Estruturais, adicionando aos objetivos do mesmo o apoio aos preparativos 

para a adesão à área do euro (a expressão «que tenciona preparar-se igualmente para a 

participação na área do euro» é aditada ao artigo). Além disso, introduz um artigo 5.º-A, que 

permite o financiamento de ações e atividades de preparação para o euro. 

 

Além disso, a dotação financeira global para o Programa de Apoio às Reformas Estruturais 

aumenta de 142,8 milhões de euros para 222,8 milhões de euros, através da utilização do 

Instrumento de Flexibilidade do Quadro Financeiro Plurianual. Os Estados-Membros poderão 

optar por complementar o Programa de Apoio às Reformas Estruturais através da 

transferência de dotações a partir do orçamento de assistência técnica, elevando o total para 

cerca de 300 milhões de euros. O Regulamento «Disposições Comuns» já autoriza tais 

transferências. 

 

A relatora considera que se trata de uma modificação textualmente menor, mas politicamente 

muito importante, do Programa de Apoio às Reformas Estruturais. Dezanove 

Estados-Membros fazem já parte da área do euro. Sete Estados-Membros estão sujeitos a uma 

obrigação decorrente do Tratado no sentido de preparar a sua participação na área do euro, ou 

seja, a Bulgária, a Croácia, a República Checa, a Hungria, a Polónia, a Roménia e a Suécia. 

Alguns desses Estados-Membros têm feito poucos progressos nesse sentido nos últimos anos, 

o que torna o apoio da UE à participação da área do euro cada vez mais relevante. Dois 

Estados-Membros não são obrigados a aderir à área do euro, tendo em conta a sua opção de 

autoexclusão da moeda única, a saber, a Dinamarca e o Reino Unido. Como é claro, este 

último deve sair da União Europeia em 2019. 

 

A relatora considera que é importante uma maior clareza, tanto no que respeita às reformas 

estruturais a promover recorrendo a fundos de coesão, como quanto ao seu provável impacto 

na eficácia do financiamento da política de coesão. É importante assinalar que a maioria das 

desigualdades atualmente registadas nos países da UE são diferenças dentro dos próprios 

países, mais do que diferenças entre Estados. Por conseguinte, uma transformação estrutural 

eficaz requer um compromisso dos governos, a diferentes níveis, para cooperar no intuito de 

facilitar a ação concertada e integrada, combinando diversos contributos políticos, a fim de 

satisfazer diferentes necessidades de desenvolvimento e desafios territoriais. Atendendo a que 

os Estados-Membros já têm as suas próprias iniciativas de reforma, o programa deve incidir 

sobre as medidas que irão proporcionar o melhor apoio às recomendações específicas por 

país. 

 

A relatora apoia os dois principais aspetos da proposta, nomeadamente o aumento do 

orçamento para o Programa de Apoio às Reformas Estruturais e a inclusão dos preparativos 

de adesão à área do euro enquanto um dos objetivos do programa. O número de alterações à 

proposta é, por conseguinte, limitado, nesta fase. Estas alterações visam salientar a 
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importância do apoio aos preparativos para a adesão à área do euro e assegurar que as 

autoridades regionais e locais possam participar mais amplamente em projetos de reforma 

estrutural. 


