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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento da Comissão que define o futuro da Política de Coesão para o período 
2014-2020 estabelece, na primeira parte, um conjunto de disposições comuns aplicáveis a todos 
os instrumentos estruturais incluídos no Quadro Estratégico Comum.

O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDR), o Fundo Social Europeu (FSE), o 
Fundo de Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADR) e o Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas (FEAMP) procurarão alcançar, na próxima 
programação, objetivos estratégicos complementares em consonância com os objetivos 
delineados pela estratégia Europa 2020.

O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural será, igualmente, convidado, num futuro 
próximo, a dar o seu contributo para a concretização da estratégia para uma Europa inteligente, 
inclusiva e sustentável, que pretende complementar outros instrumentos da Política Agrícola 
Comum, da Política de Coesão e da política da pesca.

O relator congratula-se com esta nova abordagem direta para o reforço do processo da 
programação estratégica e integrada e do alinhamento com a estratégia Europa 2020; contudo, 
considera necessário alterar a legislação com vista a uma melhor definição das prioridades e das 
entidades responsáveis e à eliminação de restrições que possam colocar em risco a eficácia de 
toda a Política de Coesão.

É apresentada, de seguida, uma síntese das principais alterações à proposta de regulamento da 
Comissão propostas pelo relator

1. Concentração Temática

Com a nova programação estrutural, a Política de Coesão torna-se o principal instrumento de 
investimento para apoiar as principais prioridades da UE, definidas pela estratégia Europa 2020.

O relator acolhe com agrado o princípio da concentração temática sobre os objetivos principais 
da estratégia para uma Europa inclusiva, inteligente e sustentável; todavia, teme que essa falta de 
flexibilidade na seleção dos objetivos possa colocar em causa a abordagem bottom-up típica da 
Política de Coesão, que permite orientar a mesma de acordo com as necessidades de cada região, 
os verdadeiros motores do desenvolvimento mais enraizados nas realidades locais.

2. Vários níveis de governação

A proposta de regulamento introduz o instrumento do contrato de parceria, o documento que 
define, nomeadamente, a estratégia e as prioridades do Estado-Membro, bem como as condições 
de utilização eficazes e eficientes dos fundos do Quadro Estratégico Comum. O contrato de 
parceria é realizado pelo Estado-Membro em colaboração com os parceiros definidos no artigo 
5.º da proposta.
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O relator considera que o sistema de governação proposto pela Comissão relativamente ao 
envolvimento da parceria territorial e local, com vista à realização do contrato de parceria, não 
respeita o princípio da subsidiariedade.

As entidades que se encontram concretamente entre os principais destinatários e agentes da 
Política de Coesão, as autoridades territoriais e locais dos Estados-Membros, estão incumbidas do 
mesmo papel atribuído às entidades económicas e sociais e às organizações da sociedade civil, 
criando, desta forma, uma assimilação que não corresponde à responsabilidade de gestão que o 
sistema das autonomias locais assume no âmbito da Política de Coesão.

À luz destas considerações, o relator solicita, por isso, à Comissão um maior envolvimento das 
autoridades locais e, nomeadamente, das regionais.

3. Condicionalidade macroeconómica

A Comissão prevê, na sua proposta, o reforço da legislação em matéria da condicionalidade 
macrofinanceira que está relacionada, em última instância, à concessão parcial ou total de fundos 
no âmbito das novas medidas de aplicação do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

O relator exprime todo o seu desagrado relativamente a essas disposições e, por isso, propõe a 
sua supressão; corre-se o risco de a condicionalidade macroeconómica resultar na atribuição da 
responsabilidade às autoridades locais e regionais pelo desrespeito das condições impostas no 
âmbito das ações destinadas à convergência macroeconómica, responsabilidade essa que deve ser 
atribuída aos próprios Estados-Membros.

4. Reserva de desempenho

A proposta da Comissão prevê a criação, em cada Estado-Membro, de uma reserva de 
desempenho equivalente a 5% do total dos fundos atribuídos, que será congelada durante o todo o 
período de programação, com vista à análise dos resultados efetuada pela Comissão em 2019.

O relator exprime o seu desagrado relativamente às disposições e teme que esse mecanismo possa 
envolver, em última instância, a definição de objetivos de resultados particularmente baixos e, 
por isso, facilmente alcançáveis, a fim de poder beneficiar do financiamento adicional.

5. Quadro Estratégico Comum

Os objetivos gerais e as metas da União Europeia para um crescimento inteligente, inclusivo e 
sustentável, bem como os mecanismos de coordenação dos fundos constam no Quadro 
Estratégico Comum. A Comissão prevê, na sua proposta, a adoção desse importante documento 
estratégico através de um ato delegado.

O relator considera inadequada a natureza jurídica do Quadro Estratégico Comum, bem como a 
proposta; através dos atos delegados, o legislador confere à Comissão o poder de adotar atos não 
legislativos que completem ou alterem alguns elementos não essenciais de um ato legislativo.
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O relator solicita, portanto, a adoção do Quadro Estratégico Comum no âmbito do processo 
legislativo ordinário, anexando o documento ao ato legislativo.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, responsável pela matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em acções-chave dos Fundos QEC, com 
vista a fornecer uma orientação estratégica 
mais clara para o processo de programação 
a nível dos Estados-Membros e das 
regiões. O Quadro Estratégico Comum 
deverá facilitar a coordenação setorial e 
territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos QEC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União.

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum, tal como estabelecido no anexo 
I-A do presente regulamento, que traduza 
os objetivos da União em acções-chave dos 
Fundos QEC, com vista a fornecer uma 
orientação estratégica mais clara para o 
processo de programação a nível dos 
Estados-Membros e das regiões. O Quadro 
Estratégico Comum deverá facilitar a 
coordenação setorial e territorial da 
intervenção da União no âmbito dos 
Fundos QEC e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União, tendo 
em conta o princípio da territorialidade e 
da governação aos vários níveis e as 
especificidades reconhecidas no Artigo 
349º do TFUE relativamente às regiões 
ultraperiféricas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum, cada Estado-Membro deve 
elaborar, em cooperação com os seus 
parceiros e em diálogo com a Comissão, 
um Contrato de Parceria. O Contrato de 
Parceria deverá traduzir os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum no contexto nacional e definir 
compromissos empenhados no que se 
refere à realização dos objetivos da União, 
através da programação dos Fundos QEC.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a 
Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
que possuam uma estreita relação de 
conteúdo com a aplicação eficaz dos 
Fundos QEC, assim como uma influência 
direta sobre a mesma, para assegurar o 
enquadramento necessário a uma utilização 
eficaz do apoio da União. O cumprimento 
dessas condições ex ante deve ser 
analisado pela Comissão no quadro da 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. No caso de incumprimento de 
uma condição ex ante, a Comissão deve ter 
competência para suspender os pagamentos 
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destinados ao programa.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar 
correções financeiras, para evitar que o 
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019.

Justificação

Consequência da proposta de supressão dos artigos 18.º a 20.º.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de 
forma a assegurar que a eficácia das 
despesas no âmbito dos Fundos QEC é
apoiada por políticas económicas sólidas e 
que os Fundos QEC podem, se 
necessário, ser reorientados para lidar 
com os problemas económicos que um 
país enfrente. Este processo deve ser 
gradual, começando pela alteração do 
Contrato de Parceria e dos programas, no 
sentido de apoiar as recomendações do 
Conselho para enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades 
sociais e económicas. Caso, apesar da 
utilização reforçada dos Fundos QEC, um 
Estado-Membro não tome medidas 
eficazes em matéria de governação 
económica, a Comissão deve poder 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre Estados-
Membros, tendo também em conta, 
nomeadamente, o impacto da suspensão 
na economia do Estado-Membro em 
causa. As suspensões devem ser 
levantadas e os fundos disponibilizados 
novamente ao Estado-Membro em causa, 

Suprimido
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assim que este último tomar as medidas 
necessárias.

Justificação

Consequência da proposta de supressão do artigo 21.º.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de melhorar a qualidade e a 
conceção de cada programa, e verificar se 
os objetivos e as metas podem ser 
alcançados, deve ser realizada uma 
avaliação ex ante a cada programa.

(33) A fim de melhorar a qualidade e a 
conceção de cada programa, e verificar se 
os objetivos e as metas podem ser 
alcançados e se são coerentes em termos 
de objetivos dos programas e dotações 
financeiras, deve ser realizada uma 
avaliação ex ante a cada programa, que 
tenha em conta a experiência adquirida.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Alteração 8
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Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 2 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem, por 
princípio, ser transferidos recursos entres 
as diversas regiões, exceto em 
circunstâncias devidamente justificadas 
relacionadas com a realização de um ou 
mais objetivos temáticos e, de qualquer 
forma, não mais de 30 % da dotação total 
para essa categoria de regiões.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o 
número de auditorias realizadas deve ser 
reduzido, caso o total da despesa elegível 
de uma operação não exceda 100 000 
euros. No entanto, deverá ser possível 
realizar auditorias, em qualquer momento, 
caso existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, deve 
ser realizada apenas uma única auditoria, 
caso o total da despesa elegível de uma 
operação não exceda 200 000 euros. No 
entanto, deverá ser possível realizar 
auditorias, em qualquer momento, caso 
existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 
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autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Para complementar e alterar certos 
aspetos não essenciais do presente 
regulamento, deverão ser concedidos 
poderes à Comissão, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, a fim de 
estabelecer um código de conduta sobre os 
objetivos e critérios de apoio à execução da 
parceria, adotar um Quadro Estratégico 
Comum e regras adicionais para a afetação 
da reserva de crescimento e 
competitividade, definir a zona e a 
população abrangidas pelas estratégias 
integradas de desenvolvimento local, 
estabelecer regras pormenorizadas para os 
instrumentos financeiros (avaliação ex 
ante, elegibilidade da despesa, tipos de 
atividades não apoiadas, combinação de 
apoios, transferência e gestão de ativos, 
pedidos de pagamento e capitalização de 
frações anuais), definir a taxa fixa das 
operações geradoras de receitas, identificar 
as responsabilidades dos Estados-Membros 
em matéria de comunicação de 
irregularidades e de recuperação de 
montantes pagos indevidamente, adotar o 
modelo de declaração de fiabilidade da 
gestão relativo ao funcionamento do 
sistema de gestão e de controlo, determinar 
as condições das auditorias nacionais, 
estabelecer os critérios de acreditação das 
autoridades de gestão e de certificação, 
identificar os suportes de dados aceites, 
definir o nível de correção financeira a 

(88) Para complementar e alterar certos 
aspetos não essenciais do presente 
regulamento, deverão ser concedidos 
poderes à Comissão, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, a fim de 
estabelecer um código de conduta sobre os 
objetivos e critérios de apoio à execução da 
parceria, regras adicionais para a afetação 
da reserva de crescimento e 
competitividade, definir a zona e a 
população abrangidas pelas estratégias 
integradas de desenvolvimento local, 
estabelecer regras pormenorizadas para os 
instrumentos financeiros (avaliação ex 
ante, elegibilidade da despesa, tipos de 
atividades não apoiadas, combinação de 
apoios, transferência e gestão de ativos, 
pedidos de pagamento e capitalização de
frações anuais), definir a taxa fixa das 
operações geradoras de receitas, identificar 
as responsabilidades dos Estados-Membros 
em matéria de comunicação de 
irregularidades e de recuperação de 
montantes pagos indevidamente, adotar o 
modelo de declaração de fiabilidade da 
gestão relativo ao funcionamento do 
sistema de gestão e de controlo, determinar 
as condições das auditorias nacionais, 
estabelecer os critérios de acreditação das 
autoridades de gestão e de certificação, 
identificar os suportes de dados aceites, 
definir o nível de correção financeira a 
aplicar, alterar os anexos  e adotar as 
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aplicar, alterar os anexos  e adotar as 
medidas específicas necessárias para 
facilitar a transição para o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar os anexos I a IV, a fim de dar 
resposta às futuras necessidades de 
adaptação. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos.

medidas específicas necessárias para 
facilitar a transição para o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar os anexos I a IV, a fim de dar 
resposta às futuras necessidades de 
adaptação. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as 
decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos Estados-
Membros, as decisões sobre o montante a 
transferir da dotação do Fundo de Coesão 
atribuída a cada Estado-Membro para o 
mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria e, em caso de 
anulação, as decisões para alterar as 
decisões de aprovação dos programas; e, 
no que toca aos Fundos, as decisões que 
identificam as regiões e os Estados-
Membros que cumprem os critérios em 
matéria de Investimento no Crescimento e 
no Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos Estados-
Membros, as decisões sobre o montante a 
transferir da dotação do Fundo de Coesão 
atribuída a cada Estado-Membro para o 
mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
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cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado.

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que crie 
sinergias e complemente as intervenções 
nacionais, regionais e locais, para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em conta as Orientações 
Integradas e as recomendações específicas 
por país nos termos do artigo 121.º, n.º 2, 
do Tratado, bem como as recomendações 
relevantes do Conselho adotadas nos 
termos do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio dos Fundos QEC deve ser 
executado em estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros.

3. O apoio dos Fundos QEC deve ser 
executado em estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade.



PE483.804v02-00 14/38 AD\901582PT.doc

PT

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em conformidade com as respetivas 
responsabilidades, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar a 
coordenação dos Fundos QEC, bem como 
com outras políticas e instrumentos, 
incluindo os abrangidos pela ação externa 
da União.

6. Em conformidade com as respetivas 
responsabilidades, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar a 
coordenação dos Fundos QEC, bem como 
com outras políticas e instrumentos, 
incluindo os abrangidos pela ação externa 
da União, e garantir a coerência das 
políticas para o desenvolvimento, nos 
termos do artigo 208.º do TFUE.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, os 
Estados-Membros e as autoridades 
regionais e locais devem estabelecer uma 
parceria com os seguintes parceiros:

(a) as autoridades regionais, locais, 
urbanas ou outras autoridades públicas 
competentes; 

(a) outras autoridades públicas; 

(b) os parceiros económicos e sociais; bem 
como

(b) os parceiros económicos e sociais; bem 
como

(c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 

(c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
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discriminação. discriminação.

Justificação

As autoridades regionais e locais devem ser participar na Parceria em pé de igualdade com os 
Estados-Membros.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação.

(c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação, bem como organizações 
não governamentais que promovem a 
inclusão social e organizações ativas em 
áreas como a cultura, a educação e a 
política de juventude.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um Estado-Membro, ou governo 
infranacional com autoridade 
competente, deve incluir essas 
instituições, organizações e grupos na 
parceria que poderá influenciar ou ser 
afetada pela aplicação dos programas. 
Deve ser dada especial atenção aos 
grupos que poderão ser afetados pelos 
programas e que possam ter mais 
dificuldade em influenciá-los, 
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nomeadamente os grupos mais 
vulneráveis e marginalizados.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos Estados-
Membros na preparação dos contratos de 
parceria e dos relatórios sobre os 
progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
que representam os diferentes níveis 
territoriais nos Estados-Membros devem 
ser envolvidos por estes últimos, e pelos 
governos infranacionais com autoridade 
competente, em todas as fases da
preparação dos contratos de parceria e dos 
relatórios sobre os progressos realizados, 
bem como em todas as fases da
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar o reforço das capacidades dos 
parceiros, para que estes participem 
eficazmente na parceria e nos processos 
de consulta pública.

Alteração 20
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção da União do objetivo de proteger 
e melhorar o ambiente, como previsto no 
artigo 11.º do Tratado, tendo em conta o 
princípio do poluidor-pagador.

Os objetivos dos Fundos QEC são 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável integrado e 
da promoção, por parte da União, do 
objetivo de proteger e melhorar o 
ambiente, como previsto nos artigos 11.º e 
19.º do TFUE, tendo em conta o princípio 
do poluidor-pagador e evitando futuros 
custos externos para a sociedade 
europeia.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar que os requisitos em matéria de 
proteção ambiental, de eficiência dos 
recursos, de adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos, da 
capacidade de resistência às catástrofes e 
de prevenção e gestão de riscos são 
promovidos na preparação e execução dos 
contratos de parceria e dos programas. Os 
Estados-Membros devem prestar 
informações relativas ao apoio aos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas, de acordo com a metodologia 
adotada pela Comissão. A Comissão 
adotará esta metodologia por meio de um 
ato de execução. O ato de execução será 
adotado nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar que os requisitos em matéria de 
proteção ambiental, de eficiência dos 
recursos, de adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos, da 
capacidade de resistência às catástrofes e 
de prevenção e gestão de riscos são 
promovidos na preparação e execução dos 
contratos de parceria e dos programas. Os 
Estados-Membros devem prestar 
informações relativas ao apoio aos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas, de acordo com a metodologia 
adotada pela Comissão. A Comissão 
adotará esta metodologia por meio de um 
ato de execução. O ato de execução será 
adotado nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3. 
Deve ser igualmente assegurada a 
sustentabilidade em termos de 
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manutenção e criação de emprego.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

(6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética,

(6) proteger o ambiente e o património 
cultural, e promover a eficiência 
energética;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A seguir à análise específica no âmbito 
dos objetivos temáticos, cada 
Estado-Membro tem de fundamentar o 
tipo e o volume de todas as ações de 
apoio. 

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover o desenvolvimento
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, o Quadro Estratégico Comum, tal 
como disposto no anexo I-A, assegurará a 
coordenação dos Fundos QEC a fim de 
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sustentável e inclusivo em ações-chave a 
apoiar pelos Fundos QEC.

alcançar os objetivos e metas da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Justificação

Alteração horizontal. Em caso de adoção, as referências ao Quadro Estratégico Comum devem 
ser transformadas em referências ao novo anexo ao longo do texto. 

O Quadro Estratégico Comum deve ser incluído no ato de base.     

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, sobre o 
Quadro Estratégico Comum, no prazo de 3 
meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento.

O Quadro Estratégico Comum é 
estabelecido no anexo I-A.

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê e, se for caso disso, adota, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, um
Quadro Estratégico Comum revisto. 

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê e, se for caso disso, altera, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, o Quadro 
Estratégico Comum estabelecido no anexo 
I-A. 

No prazo de seis meses a contar da adoção 
de um Quadro Estratégico Comum revisto, 
os Estados-Membros devem propor 
alterações, sempre que necessário, ao seu 
Contrato de Parceria e aos seus programas, 
a fim de garantir a respetiva coerência com 
a versão revista do Quadro Estratégico 
Comum.

No prazo de seis meses a contar da adoção 
de um Quadro Estratégico Comum revisto, 
os Estados-Membros devem propor 
alterações, sempre que necessário, ao seu 
Contrato de Parceria e aos seus programas, 
a fim de garantir a respetiva coerência com 
a versão revista do Quadro Estratégico 
Comum.
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Justificação

Alteração horizontal. Em caso de adoção, as referências ao Quadro Estratégico Comum devem 
ser transformadas em referências ao novo anexo ao longo do texto. 

O Quadro Estratégico Comum deve ser incluído no ato de base. 

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro elabora um 
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

1. Cada Estado-Membro elabora, em 
consonância com as suas próprias 
autoridades locais e regionais, um 
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

Justificação

É recomendável que as autoridades regionais e locais, visto que financiam e administram a 
política de coesão, participem plenamente na respetiva elaboração, negociação, aplicação e 
alteração. 

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos Estados-Membros em que a 
legislação nacional ou as disposições 
administrativas conferem às autoridades 
locais e regionais a função de gestão dos 
programas operacionais, as referidas 
autoridades participam plenamente na 
elaboração do Contrato de Parceria.
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Justificação

É recomendável que as autoridades regionais e locais, visto que financiam e administram a 
política de coesão, participem plenamente na respetiva elaboração, negociação, aplicação e 
alteração. 

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de três meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de cinco meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

Justificação

Considerando a quantidade e a exatidão das informações solicitadas, o facto de os programas 
deverem ser apresentados ao mesmo tempo que o Contrato de Parceria (tal como o disposto no 
n.º 3 do artigo 23.º) e a necessidade de assegurar uma parceria eficaz e ativa, afigura-se 
indispensável a previsão de um prazo mais alargado.   

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Contrato de Parceria deve ser 
submetido a consulta pública antes de ser 
apresentado à Comissão.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a repartição indicativa do apoio da 
União, por objetivo temático, a nível 
nacional, para cada um dos Fundos QEC, 
bem como o montante indicativo total do 
apoio previsto para os objetivos em matéria 
de alterações climáticas;

(iv) a repartição indicativa do apoio da 
União, por objetivo temático, a nível 
nacional, para cada um dos Fundos QEC, 
de acordo com as prioridades 
estabelecidas nos regulamentos 
específicos dos Fundos QEC, bem como o 
montante indicativo total do apoio previsto 
para os objetivos em matéria de alterações 
climáticas;

Justificação

Os regulamentos relativos aos Fundos QEC individuais, adotados por processo legislativo 
ordinário, não devem ser anulados pelas prioridades estabelecidas nos Contratos de Parceria.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) uma abordagem integrada para lidar 
com as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

(c) uma abordagem integrada para lidar 
com as necessidades específicas das 
regiões com as zonas mais afetadas pelas 
pobreza, das regiões que enfrentam 
desafios demográficos ou de grupos-alvo 
com risco mais elevado de discriminação 
ou exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas e, se for caso 
disso, incluindo a repartição financeira 
indicativa dos Fundos QEC relevantes;
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão, 
através de um ato de execução, de 
aprovação do Contrato de Parceria, o mais 
tardar seis meses após a sua apresentação 
pelo Estado-Membro, desde que as 
observações eventuais da Comissão 
tenham sido satisfatoriamente tidas em 
conta. O Contrato de Parceria não entrará 
em vigor antes de 1 de janeiro de 2014.

2. A Comissão adotará uma decisão,
através de um ato de execução, de 
aprovação do Contrato de Parceria, o mais 
tardar seis meses após a sua apresentação 
pelo Estado-Membro, desde que as 
observações eventuais da Comissão 
tenham sido satisfatoriamente tidas em 
conta. O Contrato de Parceria não entrará 
em vigor antes de 1 de janeiro de 2014. Na 
sua decisão, a Comissão dá conta do 
efetivo envolvimento das autoridades 
locais e regionais, que são chamados a 
celebrar o Contrato de Parceria, em 
conformidade com o sistema institucional 
específico de cada Estado-Membro.

Justificação

A autoridades locais e regionais deverão estar envolvidas no Contrato de Parceria da mesma 
forma que os Estados-Membros.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que se justifique, a Comissão 
pode adotar uma decisão, por meio de 
atos de execução que permitam aos 
Estados-Membros iniciar a 
implementação de programas específicos 
do QCA antes da aprovação do Contrato 
de Parceria. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
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a que se refere o artigo 143.º, n.º 3.

Justificação

Em determinados casos, deve ser possível à Comissão dar luz verde parcial para a 
implementação de fundos específicos, mesmo se as condições de aprovação do Contrato de 
Parceria não são cumpridas na totalidade.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso um Estado-Membro execute os 
fundos específicos através de mais do que 
um programa, o Contrato de Parceria 
poderá ser ajustado após a aprovação do 
último programa desse Estado-Membro.

Justificação

No contexto do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, os Estados-Membros 
federais costumam executar vários programas regionais em vez de um único a nível nacional. É 
adequado estabelecer um procedimento simplificado para Estados-Membros federais para que 
ajustem o seu Contrato de Parceria. Caso contrário, a modificação de um único programa 
regional devido a comentários da COM poderá implicar a necessidade de alterar o Contrato de 
Parceria através do moroso procedimento administrativo descrito no art.º 15, n.º 3.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
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crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais, bem como os 
princípios da subsidiariedade e da 
governação a vários níveis.

Justificação

As autoridades regionais e locais devem ser participar na Parceria em pé de igualdade com os 
Estados-Membros.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condicionalidades ex ante devem ser 
definidas para cada Fundo QEC nas regras 
específicas dos Fundos.

1. As condicionalidades ex ante devem ser 
definidas para cada Fundo QEC nas regras 
específicas dos Fundos. O conteúdo destas 
condições ex ante deve estar estreitamente 
associado à aplicação efetiva do Fundo 
QEC.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Reserva de desempenho
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É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º. 

Justificação

A alteração elimina a reserva de desempenho que representaria pouco valor acrescentado para 
os programas, sendo também bastante onerosa em matéria de implementação. 

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Atribuição da reserva de desempenho

1. Caso a análise do desempenho 
realizada em 2017 revele que uma 
prioridade de um programa não atingiu 
os objetivos intermédios fixados para o 
ano de 2016, a Comissão formulará 
recomendações ao Estado-Membro em 
causa.
2. Com base na análise efetuada em 2019, 
a Comissão adotará uma decisão, através 
de um ato de execução, para determinar, 
em relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus 
objetivos intermédios. O Estado-Membro 
deve propor a atribuição da reserva de 
desempenho aos programas e prioridades 
identificados na decisão da Comissão. A 
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Comissão aprova a alteração dos 
programas em causa, em conformidade 
com o artigo 26.º. Caso um Estado-
Membro não apresente as informações 
necessárias em conformidade com o 
artigo 46.º, n.ºs 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada. 
3. Caso existam indícios resultantes de 
uma análise de desempenho de que uma 
prioridade não atingiu os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho, a Comissão pode suspender 
a totalidade ou parte de um pagamento 
intercalar para uma prioridade de um 
programa, em conformidade com o 
procedimento previsto nas regras 
específicas dos Fundos.
4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho, pode aplicar correções 
financeiras às prioridades em causa, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. A Comissão será dotada de 
competências para adotar atos delegados, 
em conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer critérios e a 
metodologia para determinar o nível de 
correção financeira a aplicar.
5. O n.º 2 não é aplicável aos programas 
do objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, nem ao título V do 
Regulamento FEAMP.

Justificação

Consequência da proposta de supressão do artigo 18.º.
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

O artigo é suprimido

Justificação

As referências aos condicionalismos macroeconómicos devem ser adaptadas ao longo do texto.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada programa define as prioridades, 
indicando os objetivos específicos, as 
dotações financeiras do apoio dos Fundos 
QEC e a contrapartida nacional 
correspondente.

2. Cada programa define as prioridades, 
indicando os objetivos específicos, as 
dotações financeiras do apoio que recebe
de um ou mais dos Fundos QEC referidos 
no artigo 1.º e a contrapartida nacional 
correspondente. Caso um programa 
receba apoio de mais do que um Fundo, 
poderá ser designado um Fundo 
principal, sendo que, nesse caso, os custos 
operacionais são financiados por esse 
Fundo principal e aplicam-se as regras de 
gestão financeira desse mesmo Fundo.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) indicadores relacionados com o 
impacto exercido pelas ações nos 
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domínios do ambiente e das alterações 
climáticas.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas.

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas. Os parceiros a que se 
refere o artigo 5.º são adequadamente 
representados neste comité. 

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no artigo 
13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 
2006/112/CE, e desde que não sejam 
incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

c) O imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA.

Justificação
em matéria de IVA. A alteração insere-se num contexto de continuidade, com períodos anteriores 
de programação, e é o resultado da necessidade de evitar encargos suplementares para os 
orçamentos das entidades públicas que, como não podem apresentar o IVA, arriscam-se a 
comprometer a execução das intervenções e, consequentemente, a própria eficácia das políticas 
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a apoiar.
A proposta abrange, além disso, uma alteração aprovada pela Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento relativa à proposta de alteração do Regulamento (CE) n.º 1698/2005, que 
aguarda aprovação final.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à reserva de 
desempenho, as autorizações orçamentais 
seguem a decisão da Comissão que 
aprova a alteração do programa.

Suprimido

Justificação

Consequência da proposta de supressão do artigo 18.º.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) regiões em transição, cujo PIB per 
capita se situa entre 75 % e 90 % da 
média do PIB da UE-27;

Suprimido

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais de cada Estado-
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desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Membro serão imputados ao FSE. Para 
efeitos de aplicação desta disposição, o 
apoio concedido a um Estado-Membro 
através do [instrumento «Alimentos para 
Pessoas Carenciadas»] é integrado na parte 
dos Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio dos Fundos Estruturais para 
[Alimentos para Pessoas Carenciadas] 
concedido a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego é de 2 500 000 000 de euros.

Suprimido

A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída 
a cada Estado-Membro para todo o 
período. A dotação dos Fundos 
Estruturais atribuída a cada Estado-
Membro é reduzida em conformidade.
As dotações anuais correspondentes ao 
apoio dos Fundos Estruturais a que se 
refere o primeiro parágrafo devem ser 
inscritas nas rubricas orçamentais 
pertinentes do [instrumento «Alimentos 
para Pessoas Carenciadas»], com início 
no exercício orçamental de 2014.

Alteração 48
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Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Suprimido

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões.

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser, em princípio, transferidas entre 
cada uma destas categorias de regiões.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 2 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 30 % da dotação total 
atribuída a uma determinada categoria de 
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para outra categoria de regiões. regiões para outra categoria de regiões.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um 
limite de 5 % do financiamento da União 
para cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar até 
um limite de 20 % do financiamento da 
União para cada eixo prioritário de um 
programa operacional, parte de uma 
operação cuja despesa seja elegível para 
apoio de outro Fundo com base nas regras 
de elegibilidade aplicáveis a esse Fundo, 
desde que essa despesa seja necessária para 
a execução satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) garantir a criação de um único sítio 
Web ou portal Web, com informações e 
formas de acesso, para todos os programas 
operacionais, em cada Estado-Membro;

(a) garantir a criação de um único sítio 
Web ou portal Web, com informações e 
formas de acesso, para todos os programas 
operacionais, em cada Estado-Membro; em 
caso de alterações, o sítio Web ou portal 
Web deverá ser atualizado 
atempadamente;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) informar os beneficiários potenciais 
sobre as oportunidades de financiamento 
concedidas no âmbito dos programas 
operacionais;

(b) informar os beneficiários potenciais, 
através de diferentes canais de 
informação de fácil acesso, sobre as 
oportunidades de financiamento 
concedidas no âmbito dos programas 
operacionais;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas as 
regiões cujo PIB per capita no período de 
2007-2013 seja inferior a 75 % da média 
da UE-25 no período de referência, mas
cujo PIB per capita seja superior a 75 % da 
média do PIB da UE-27;

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros que 
não preencham os critérios referidos nas 
alíneas b) e c), e para todas as regiões que 
recebam, no período de 2007-2013, apoio 
do objetivo de Convergência, cujo PIB 
per capita tenha sido superior a 75 % da 
média do PIB da UE-27;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 140 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As operações cuja despesa total elegível 
não exceda 100 000 euros não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria, seja 
por parte da autoridade de auditoria, seja 
da Comissão, a realizar antes do 
encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. As outras operações não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria por 

1. As operações cuja despesa total elegível 
não exceda 200 000 euros não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria, seja 
por parte da autoridade de auditoria, seja 
da Comissão, a realizar antes do 
encerramento de toda a despesa
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. As outras operações não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria por 
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exercício contabilístico, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, a realizar antes 
do encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. Estas disposições não prejudicam o 
disposto no n.º 4.

exercício contabilístico, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, a realizar antes 
do encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. Estas disposições não prejudicam o 
disposto no n.º 4.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O propósito deste quadro, de acordo com 
o artigo 10.º, é servir como instrumento de 
coordenação, integração e equilíbrio dos 
objetivos de diferentes políticas em 
contextos regionais específicos e, 
sobretudo, como instrumento de 
coordenação e equilíbrio das prioridades 
de investimento, com os objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º, sem 
prejuízo das prioridades e objetivos 
estabelecidos nos regulamentos 
específicos relativos aos Fundos.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo) - Parte 1 – Secção 1.2 – ponto 1.2.4

Texto da Comissão Alteração

1.2.4 O FEDER e o FC devem continuar 
a fazer investimentos consideráveis nas 
infraestruturas dos Estados-Membros e 
das Regiões, de modo a satisfazer os 
requisitos da Diretiva-Quadro da Água e 
outras diretivas pertinentes. Existem já 
soluções tecnológicas que visam 
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contribuir para ações sustentáveis e 
outras novas estão a surgir, pelo que o 
FEDER deve continuar a apoiar a 
investigação nesta área. Tal apoio deve 
destinar-se a complementar as medidas 
abrangidas pelo Horizonte 2020. O 
financiamento de ações relacionadas com 
a biodiversidade também pode ser 
disponibilizado através do FEADER e do 
FEAMP. O FEADER também pode ser 
usado para prestar apoio à gestão 
sustentável dos recursos naturais, 
promover a transferência de 
conhecimentos e a inovação, aumentar a 
competitividade da agricultura e o 
desenvolvimento inclusivo das zonas 
rurais.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 3 – parágrafo 3.1 – subparágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão deve garantir que 
sejam prestadas aos beneficiários 
potenciais, pelo menos, as seguintes 
informações:

2. A autoridade de gestão deve garantir que 
os beneficiários potenciais sejam 
informados, através de diferentes canais 
de informação de fácil acesso, sobre os 
seguintes aspetos, pelo menos:

Alteração 59

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 3 – parágrafo 3.1 – subparágrafo 2 – alínea d-a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) todas as modificações das 
informações referidas nas alíneas a) a d), 
pelo menos três meses antes de entrarem 
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em vigor;
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