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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA
É agora proposto pela Comissão Europeia um regulamento geral, que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), ao Fundo 
Social Europeu (FSE), ao Fundo de Coesão (FC), ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas (fundos 
abrangidos pelo quadro estratégico comum – QEC). A proposta divide-se em duas partes: 
disposições comuns a todos os fundos abrangidos pelo QEC e disposições gerais aplicáveis ao 
FEDER, FSE e CF.

O relator congratula-se com a abordagem seguida. Um conjunto uniforme de disposições para 
os cinco fundos abrangidos pelo QEC deverá ajudar à geração de sinergias, facilitar a 
execução e o controlo dos projetos e reduzir a carga administrativa que recai nos 
beneficiários, nos Estados-Membros e na Comissão.

O desempenho da política de coesão será reforçado através de condicionalidades ex ante e ex 
post. Se bem que estas ideias mereçam o apoio de princípio do relator, importa assegurar que 
estas condicionalidades não aumentem desnecessariamente a carga administrativa. 

O relator sublinha a necessidade de adequar o Regulamento relativo às disposições comuns ao 
Regulamento Financeiro, que ainda se encontra em negociação. Consequentemente, a 
coerência total entre ambos os regulamentos terá que ser assegurada numa fase ulterior do 
processo legislativo.

O relator é favorável a mais simplificações, nomeadamente uma harmonização das regras de 
elegibilidade e dos sistemas de gestão e controlo dos diferentes fundos, a introdução de regras 
simplificadas quanto aos reembolsos e o uso mais amplo de «custos simplificados», tais como 
o pagamento do montante único dos custos ou de um montante uniforme. Dever-se-á apoiar 
também a evolução para a «coesão em linha», que permita aos beneficiários apresentar as 
informações por via eletrónica.

A Comissão propôs também que o apoio às empresas e aos projetos que possam gerar 
retornos financeiros substanciais seja prestado principalmente através de instrumentos 
financeiros inovadores. 

A discussão dos aspetos seguintes da proposta deve, porém, ser aprofundada.

Quanto à condicionalidade macroeconómica prevista na proposta, é de referir que o 
Parlamento não participa no processo de tomada de decisões a respeito da suspensão dos 
fundos; o valor acrescentado desta medida é também questionável, visto que pode redundar 
numa punição das regiões pelos erros dos Estados-Membros e numa subtração de dinheiro às 
regiões, em que ele é necessário, para controlar os défices orçamentais dos Estados-Membros. 
O relator propõe, portanto, a supressão desta condicionalidade.

Um «Quadro Estratégico Comum» traduzirá os 11 objetivos temáticos do Regulamento em 
ações-chave a apoiar pelos fundos abrangidos pelo QEC. A Comissão fica habilitada a adotar 
este quadro por via de um ato delegado. O relator questiona o uso de atos delegados, visto que 
esses atos estão previstos somente para os elementos não essenciais dos atos legislativos. O 
QEC vai mais além e, como tal, deverá ser adotado sob a forma de anexo ao regulamento em 
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apreço. 

O relator está preocupado com a possibilidade de a introdução de uma reserva de desempenho 
levar os Estados-Membros a serem menos ambiciosos em relação às metas a atingir, para 
terem a certeza do aceder subsequentemente à reserva de desempenho. O relator pensa que o 
procedimento previsto na proposta poderá resultar em sérios problemas de execução devido a 
falta de tempo no final do período de programação.

A Comissão propõe também que as regiões cujo PIB per capita no período 2007-2013 seja 
inferior a 75 % da média da UE-25 mas superior a 75 % da média da UE-27 recebam uma 
dotação dos Fundos Estruturais equivalente pelo menos a dois terços da respetiva dotação 
para o período 2007-2013. Além disso, esta nova categoria inclui as regiões com um PIB 
entre 75% e 90%.  O relator questiona esta abordagem indiferenciada e propõe uma afetação 
mais proporcional, segundo a fórmula «quanto menor o nível do PIB per capita, maior a 
proporção garantida da dotação para o período 2007-2013».

Quanto às implicações orçamentais, a Comissão propõe no artigo 83.º uma verba de 
336 020 492 848 euros a preços de 2011 para o período de 2014 até 2020 para o FEDER, o 
FSE e o FC, repartida da maneira seguinte. 

(mil milhões de euros – preços constantes de 2011)

QFP
2007-2013

Proposta da 
Comissão

QFP 2014-2020
Variação %

Regiões abrangidas pelo objetivo 
de Convergência
FEDER + FSE

202,9 162,6 - 20 %

Regiões em redução progressiva 
(convergência) + em introdução 
progressiva (competitividade) do 

apoio durante 2007-2013/ 
Regiões em transição durante 

2014-2020
(FEDER + FSE)

25,9 38,9 +50 %

Regiões abrangidas pelo objetivo 
Competitividade / Regiões mais 

desenvolvidas 
(FEDER + FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Cooperação territorial
(FEDER)

8,9 11,7 +31 %

Fundo de Coesão 71 68,7 - 3 %
Dotação adicional durante 2014-

2020 para as regiões 
ultraperiféricas e escassamente 

povoadas 
(FEDER) 

0,9

TOTAL 354 336 -5,3 %
Devido aos arredondamentos, a soma pode não ser exatamente igual ao total indicado
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O relator vê com preocupação o corte global de 18 mil milhões de euros a preços constantes 
de 2011 efetuado na política de coesão em relação ao QFP para o período 2007-2013, dado o 
comprovado valor acrescentado da política de coesão de UE. O relator relembra a posição 
expressa na resolução SURE pelo Parlamento Europeu, segundo a qual os montantes 
atribuídos à política de coesão para o período de programação financeira 2007-2013 deveriam 
ser pelo menos mantidos no período seguinte

O envelope financeiro especificado na proposta legislativa constitui apenas uma indicação 
para a autoridade legislativa e não pode ser fixado, enquanto não se chegar a um acordo sobre 
a proposta de regulamento que estabelece o QFP para o período 2014-2020;

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salienta que o montante global 
especificado na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e não pode ser 
fixado, enquanto não se chegar a um 
acordo sobre a proposta de regulamento 
que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020.

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Lembra a sua Resolução, de 8 de 
junho de 2011 sobre “Investir no futuro: 
um novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva1”; reitera que são 
necessários recursos adicionais 
suficientes no próximo QFP, a fim de 
permitir à União concretizar as suas 
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prioridades políticas existentes e 
desempenhar as novas atribuições 
previstas pelo Tratado de Lisboa, bem 
como responder aos acontecimentos 
imprevistos; salienta que, mesmo com um 
aumento do nível de recursos do próximo 
QFP de pelo menos 5% em relação ao 
nível de 2013, só será possível dar um 
contributo limitado para a concretização 
dos objetivos e dos compromissos da 
União e para a aplicação do princípio da 
solidariedade da União; desafia o 
Conselho, caso não compartilhe esta 
abordagem, a identificar claramente quais 
as suas prioridades políticas ou projetos 
que poderia deixar cair, não obstante o 
seu comprovado valor acrescentado 
europeu;
______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 3

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-C (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-C. Recorda, nomeadamente que, na 
mesma resolução, o Parlamento Europeu 
salienta que “uma política de coesão 
bem-sucedida e reforçada necessita de 
financiamento adequado”, concluindo 
que “os montantes que lhe são atribuídos 
para o atual período de programação 
financeira devem ser, pelo menos, ser 
mantidos no próximo período”;
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Na sua Resolução de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu salientou 
«que a política de coesão é portadora de 
valor acrescentado europeu, na medida 
em que constitui um mecanismo bem-
sucedido de estímulo do crescimento e da 
criação de emprego, assim como um 
instrumento importante para a 
convergência, o desenvolvimento 
sustentável e a solidariedade, e constitui, 
desde há várias décadas, uma das 
políticas da União mais importantes, mais 
visíveis e bem-sucedidas». O Parlamento 
Europeu assinalou, todavia, que “uma 
política moderna de coesão deve 
traduzir-se numa série de reformas 
estruturais, nomeadamente no domínio da 
simplificação, superar os novos desafios 
enfrentados pela União e favorecer 
sinergias com outras políticas e 
instrumentos no terreno”. O Parlamento 
Europeu expressou a sua convicção de 
que “a política de coesão da UE deveria 
permanecer uma política ao nível da UE, 
facultando o acesso de todas as regiões da 
UE a recursos, experiências e apoios”. 

Justificação

Ponto 64 da Resolução do Parlamento Europeu de 8 de junho de 2011 sobre «Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva».
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Na sua Resolução, de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu salientou 
ainda que “uma política de coesão 
bem-sucedida e reforçada requer uma 
dotação financeira adequada, e que os 
montantes que lhe estão atribuídos no 
atual período de programação financeira 
deveriam ser, pelo menos, mantidos no 
período seguinte, a fim de intensificar os 
esforços tendentes a reduzir as 
disparidades de desenvolvimento entre as 
regiões da UE”. A Comissão propôs 
contudo um corte de 5,3% do montante 
global da política de coesão, de 354 mil 
milhões de euros durante o período 
2007-2013 para 336 mil milhões de euros 
durante o período 2014-2020 (a preços 
constantes de 2011).

Justificação

Ponto 67 da Resolução do Parlamento Europeu de 8 de junho de 2011 sobre «Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva».

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) Na sua Resolução, de 8 de junho de 
2011,  o Parlamento Europeu recordou 
que a política de coesão adquiriu uma 
importância crescente com a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa e com a sua 
incorporação neste último, e considerou 
que, neste contexto, todas as formas de 
cooperação territorial (transfronteiras, 
transnacional e inter-regional) devem ser 
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reforçadas; salienta que a cooperação e 
as estratégias macro-regionais também 
devem ser tratadas;

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) Na sua Resolução, de 8 de junho de 
2011,  o Parlamento Europeu recordou 
que a política de coesão da UE tem a sua 
própria missão e objetivos estabelecidos 
no artigo 174.º do TFUE, que vai além da 
Estratégia Europa 2020; salienta que 
esses elementos devem ser preservados no 
próximo período de programação, 
especialmente tendo em conta a 
necessidade persistente de convergência 
económica, social e territorial na União;

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-E) Na sua Resolução, de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu reconheceu 
que, segundo o Tratado, importa prestar 
particular atenção às zonas rurais, às 
zonas afetadas pela transição industrial e 
às regiões que sofrem de desvantagens 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, como as regiões do extremo 
norte, regiões com densidade 
populacional muito baixa, as ilhas, as 
regiões transfronteiras e de montanha e 
as regiões ultraperiféricas;

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 2-F (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-F) Na sua Resolução, de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu solicitou à 
Comissão que estabelecesse uma 
categoria intermédia de regiões cujo PIB 
per capita se situe entre 75% e 90% do 
PIB da UE, a fim de lhes conferir um 
estatuto mais claro e de proporcionar 
mais segurança no seu desenvolvimento;

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável 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 Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão através de um ato de execução.

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável 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 Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador, assim como a 
necessidade de minimizar futuros custos 
externos. Os Estados-Membros devem 
facultar informações sobre o apoio aos 
objetivos relacionados com as alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20 % 
do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão através de um ato de execução.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para atingir as metas e os objetivos da (13) Para atingir as metas e os objetivos da 
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União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos QEC devem concentrar o seu apoio 
num número limitado de objetivos 
temáticos. O âmbito exato de cada Fundo 
QEC deveria ser definido nas regras 
específicas dos Fundos e pode ser limitado 
a apenas alguns dos objetivos temáticos 
definidos no presente regulamento.

União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos QEC devem concentrar o seu apoio 
num número limitado de objetivos 
temáticos. Na sua Resolução de 8 de 
junho de 2011, o Parlamento Europeu 
expressou a convicção de que os 
Estados-Membros e as regiões deveriam 
concentrar os recursos da UE e os 
recursos nacionais num pequeno número 
de prioridades e projetos de verdadeira 
relevância europeia, como a I&D e a 
inovação, que respondam aos desafios 
com que se confrontam. O Parlamento 
Europeu solicitou, neste contexto, à 
Comissão a formulação de propostas 
concretas tendo em vista lograr uma 
maior concentração temática dos fundos 
de coesão nas prioridades da Estratégia 
Europa 2020 e considerou que deveria ser 
estabelecido um sistema mais orientado 
para os resultados do que o atual 
mecanismo de «afetação», e ser também 
assegurado que seja dada a devida 
atenção às necessidades e prioridades 
«específicas às regiões». O âmbito exato 
de cada Fundo QEC deveria ser definido 
nas regras específicas dos Fundos e pode 
ser limitado a apenas alguns dos objetivos 
temáticos definidos no presente 
regulamento.

Justificação

Ponto 68 da Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de junho de 2011, sobre «Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva».

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar, através de um 
ato delegado, um Quadro Estratégico 

(14) O Quadro Estratégico Comum 
estabelecido no Anexo X do presente 
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Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-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.

regulamento coordena e equilibra os 
objetivos e prioridades da Estratégia 
“Europa 2020” para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo com os 
objetivos do Tratado relativos à coesão 
económica, social e territorial. O objetivo 
do Quadro Estratégico Comum é 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.

Justificação

Cabe à autoridade legislativa decidir sobre o Quadro Estratégico Comum.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 16

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, estabelecido no Anexo X do 
presente regulamento, e a fim de 
assegurar o princípio da governação 
multiníveis, cada Estado-Membro deve 
elaborar, 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.
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Alteração 14

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

A reserva de desempenho redundará no estabelecimento de metas inferiores e poderia dar 
azo a problemas de execução por altura do final do período de programação.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação (19) Deve ser estabelecida uma ligação 
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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, assim que este 
último tomar as medidas necessárias.

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. 

Justificação

Esta alteração elimina a possibilidade de os pagamentos serem suspensos pela Comissão, a 
fim de evitar que as regiões sejam punidas pelos erros dos Estados-Membros.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)



AD\906170PT.doc 15/32 PE488.045v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Para o efeito, e para explorar 
adequadamente as potencialidades locais, 
é necessário melhorar e facilitar o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, estabelecendo regras 
comuns e uma estreita coordenação de 
todos os Fundos QEC. A responsabilidade 
pela execução das estratégias de 
desenvolvimento local deve ser atribuída a 
grupos de ação local, incluindo os grupos 
LEADER existentes, que representem os 
interesses das comunidades locais, 
enquanto princípio fundamental.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) De forma a promover os objetivos do 
Tratado, ou seja, a coesão económica, 
social e territorial, o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego deve apoiar todas as regiões. 
Com vista a prestar um apoio equilibrado e 
gradual e a refletir os níveis de 
desenvolvimento económico e social, os 
recursos desse objetivo devem ser afetados 
a partir do FEDER e do FSE às regiões 
menos desenvolvidas, regiões em transição 
e regiões mais desenvolvidas em função do 
seu produto interno bruto (PIB) per capita 
em relação à média da UE. A fim de 
garantir a sustentabilidade a longo prazo 
dos investimentos dos Fundos Estruturais, 
as regiões cujo PIB per capita no período 
de 2007-2013 tenha sido inferior a 75 % da 
média do PIB da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita tenha 
aumentado para mais de 75 % da média do 
PIB da UE-27, devem receber, pelo menos,
dois terços da sua dotação para 2007-2013. 

(54) De forma a promover os objetivos do 
Tratado, ou seja, a coesão económica, 
social e territorial, o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego deve apoiar todas as regiões. 
Com vista a prestar um apoio equilibrado e 
gradual e a refletir os níveis de 
desenvolvimento económico e social, os 
recursos desse objetivo devem ser afetados 
a partir do FEDER e do FSE às regiões 
menos desenvolvidas, regiões em transição 
e regiões mais desenvolvidas em função do 
seu produto interno bruto (PIB) per capita 
em relação à média da UE. A fim de 
garantir a sustentabilidade a longo prazo 
dos investimentos dos Fundos Estruturais, 
as regiões cujo PIB per capita no período 
de 2007-2013 tenha sido inferior a 75 % da 
média do PIB da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita tenha 
aumentado para mais de 75 % da média do 
PIB da UE-27, devem receber uma parte
da sua dotação para 2007-2013, que seja
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Os Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita seja 
inferior a 90 % da média do RNB da União
devem beneficiar, a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, do apoio do Fundo de Coesão. 

inversamente proporcional ao respetivo 
PIB per capita. Os Estados-Membros cujo 
rendimento nacional bruto (RNB) per 
capita seja inferior a 90 % da média do 
RNB da União devem beneficiar, a título 
do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, do apoio do 
Fundo de Coesão. 

Justificação

A proporção mínima garantida em relação à dotação para o período 2007-2013, que um 
Estado-Membro recebe, deve ser graduada segundo o respetivo PIB per capita, de modo a 
que os Estados-Membros mais pobres recebam uma maior parte percentual do que os mais 
ricos.

Alteração 18

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

Justificação

Ver alteração 8.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
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do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à adoção de um 
quadro estratégico comum, às regras 
adicionais relativas à afetação da reserva 
de desempenho, à definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante,
combinação de apoios, elegibilidade, tipos 
de atividades não apoiadas), às regras 
relativas a certos tipos de instrumentos 
financeiros instituídos aos níveis nacional, 
regional, transnacional ou transfronteiriço, 
às regras relativas a acordos de 
financiamento, transferência e gestão de 
ativos, modalidades de gestão e controlo, 
às regras relativas aos pedidos de 
pagamento e estabelecimento de um 
sistema de capitalização de frações anuais, 
à definição da taxa fixa para operações 
geradoras de receitas, da taxa fixa para 
custos indiretos objeto de subvenção com 
base nos métodos existentes e taxas 
correspondentes, aplicáveis nas políticas da 
União, às responsabilidades dos 
Estados-Membros no que respeita ao
procedimento de comunicação de 
irregularidades e de recuperação de 
montantes pagos indevidamente, às 
modalidades do intercâmbio de 
informações sobre as operações, às 
modalidades relativas a pistas de auditoria 
adequadas, às condições das auditorias 
nacionais, aos critérios de acreditação das 
autoridades de gestão e de certificação, à 
identificação dos suportes de dados 
acordados por consenso e aos critérios para 
definir o nível de correção financeira a 
aplicar. Deverão igualmente ser atribuídos 
poderes à Comissão para alterar o anexo V, 
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 

do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à definição da zona e 
a população abrangidas pelas estratégias 
integradas de desenvolvimento local, às 
regras pormenorizadas para os 
instrumentos financeiros (combinação de 
apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas a acordos de financiamento, 
transferência e gestão de ativos, 
modalidades de gestão e controlo, às regras 
relativas aos pedidos de pagamento e 
estabelecimento de um sistema de 
capitalização de frações anuais, à definição 
da taxa fixa para operações geradoras de 
receitas, da taxa fixa para custos indiretos, 
objeto de subvenção com base nos métodos 
existentes e taxas correspondentes 
aplicáveis nas políticas da União, às 
responsabilidades dos Estados-Membros, 
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, 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.
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de peritos.

Alteração 20

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 
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.

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

Alteração 21
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Quadro Estratégico Comum», o 
documento que traduz os objetivos e as 
metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo em ações-chave dos Fundos 
QEC, estabelecendo para cada objetivo 
temático as ações-chave a apoiar por cada 
Fundo QEC e os mecanismos para garantir 
a coerência e a consistência da 
programação dos Fundos QEC com as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros e da União;

2. «Quadro Estratégico Comum» o quadro 
que coordena e equilibra os objetivos e as 
prioridades da Estratégia “Europa 2020”
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo com objetivos de 
coesão económica, social e territorial do 
Tratado, estabelecendo para cada objetivo 
temático as ações-chave a apoiar por cada 
Fundo QEC e os mecanismos para garantir 
a coerência e a consistência da 
programação dos Fundos QEC com as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros e da União;

Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração n.º 1 ao considerando 14.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – n.º 18

Texto da Comissão Alteração

18. «Contrato de Parceria», o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis, que estabelece a estratégia, as 
prioridades e as modalidades de utilização 
dos Fundos QEC por parte do 
Estado-Membro de forma eficaz e eficiente 
para prosseguir a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que seja aprovado pela 
Comissão, após avaliação e diálogo com o 
Estado-Membro;

18. «Contrato de Parceria», o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis, que estabelece a estratégia, as 
prioridades e as modalidades de utilização 
dos Fundos QEC por parte do 
Estado-Membro de forma eficaz e eficiente 
para prosseguir a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, em conformidade com os 
objetivos de coesão económica, social e 
territorial do Tratado, e que seja aprovado 
pela Comissão, após avaliação e diálogo 
com o Estado-Membro;
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Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração n.º 2 ao considerando 16.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com as recomendações específicas 
por país, nos termos do artigo 121.º, n.º 2, 
do Tratado e as recomendações relevantes
do Conselho adotadas nos termos do 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado.

f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com os programas nacionais de 
reformas e outras estratégias relevantes;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 

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 figura em 
anexo ao presente regulamento.

Justificação

Ver alteração 6.

Alteração 25

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 

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

garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
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 traduzidas 
no contexto nacional e regional pelos 
programas nacionais de reformas e outras 
estratégias.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 20 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20

Atribuição da reserva de desempenho Suprimido
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.
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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 
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. São conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 140.º, com 
vista a estabelecer os 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 
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Regulamento FEAMP.

Justificação

Ver alteração 8.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21 Suprimido
Condicionalidade ligada à coordenação 

das políticas económicas dos 
Estados-Membros

1. A Comissão pode solicitar a um 
Estado-Membro que reveja e proponha 
alterações aos seus contratos de parceria 
e programas relevantes, sempre que tal 
seja necessário para: 
(a) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho, dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 121.º, n.º 2, 
e/ou o artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, ou 
para apoiar a execução de medidas 
dirigidas ao Estado-Membro em causa e 
adotadas em conformidade com o artigo 
136.º, n.º 1, do Tratado;
(b) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado; 
(c) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º …./2011 [relativo à 
prevenção e à correção de desequilíbrios 
macroeconómicos], desde que estas 
alterações sejam consideradas necessárias 
para ajudar a corrigir os desequilíbrios 
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macroeconómicos, ou 
(d) maximizar o impacto no crescimento e 
na competitividade dos Fundos QEC 
disponíveis, em conformidade com o n.º 4, 
se um Estado-Membro cumprir uma das 
seguintes condições: 
(i) a assistência financeira da União é 
disponibilizada nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 407/2010 do 
Conselho; 
(ii) a assistência financeira a médio prazo 
for colocada à sua disposição em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho;
(iii) a assistência financeira, sob a forma 
de empréstimo do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade, é disponibilizada em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.
2. O Estado-Membro apresenta a proposta 
de alteração do Contrato de Parceria e 
dos programas relevantes no prazo de um 
mês. Se necessário, a Comissão formula 
as suas observações no prazo de um mês, 
a contar da apresentação das alterações, 
devendo neste caso o Estado-Membro 
voltar a apresentar a sua proposta no 
prazo de um mês.
3. Se a Comissão não formular 
observações ou se as eventuais 
observações forem satisfatoriamente tidas 
em conta, a Comissão adota, o mais 
rapidamente possível, uma decisão para 
aprovar as alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas relevantes.
4. Em derrogação do n.º 1, sempre que a 
assistência financeira for colocada à 
disposição de um Estado-Membro em 
conformidade com o n.º 1, alínea d), e 
estiver ligada a um programa de 
ajustamento, a Comissão pode, sem 
qualquer proposta do Estado-Membro, 
alterar o Contrato de Parceria e os 
programas, com vista a maximizar o 
impacto no crescimento e na 
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competitividade dos Fundos QEC 
disponíveis. Para assegurar uma 
aplicação eficaz do Contrato de Parceria e 
dos programas relevantes, a Comissão 
participa na sua gestão, como 
especificado no programa de ajustamento 
ou no memorando de entendimento 
celebrado com o Estado-Membro em 
causa.
5. Caso o Estado-Membro não responda 
ao pedido da Comissão referido no n.º 1, 
ou não responda de forma satisfatória no 
prazo de um mês às observações da 
Comissão referidas no n.º 2, a Comissão 
pode, no prazo de três meses após as suas 
observações, adotar uma decisão, por 
meio de um ato de execução, que 
suspenda parte ou todos os pagamentos 
para os programas em causa.
6. A Comissão deve suspender, por meio 
de atos de execução, a totalidade ou parte 
dos pagamentos e das autorizações para 
os programas em causa, desde que: 
(a) o Conselho decida que o 
Estado-Membro não respeita as medidas 
específicas estabelecidas pelo Conselho, 
em conformidade com o artigo 136.°, n.º 
1, do Tratado; 
(b) o Conselho decida, em conformidade 
com o artigo 126.°, n.º 8 ou n.º 11, do 
Tratado, que o Estado-Membro em causa 
não tomou as medidas necessárias para 
corrigir o seu défice excessivo;
(c) o Conselho conclua, em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento 
(UE) n.º …./2011 [relativo à prevenção e
à correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos] que, em por duas vezes 
sucessivas, o Estado-Membro não 
apresentou um plano de medidas 
corretivas suficiente, ou o Conselho adote 
uma decisão que declare o 
incumprimento, em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 4, do referido regulamento; 
(d) a Comissão conclua que o 
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Estado-Membro não tomou as medidas de 
execução do programa de ajustamento 
referido no Regulamento (UE) n.º 
407/2010 do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho e, consequentemente, decida 
não autorizar o pagamento da assistência 
financeira concedida a este 
Estado-Membro; ou 
(e) o Conselho de Administração do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade 
conclua que a condicionalidade aplicável 
a uma assistência financeira do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade, 
concedida sob a forma de empréstimo 
desse mecanismo ao Estado-Membro em 
causa, não foi respeitada e, 
consequentemente, decida não pagar o 
apoio à estabilidade que lhe estava 
destinado.
7. Ao decidir suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos ou autorizações em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 5 e 
6, respetivamente, a Comissão deve 
assegurar que a suspensão é 
proporcionada e eficaz, tendo em conta a 
situação económica e social do 
Estado-Membro em causa, e que respeita 
a igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, em particular no que 
diz respeito ao impacto da suspensão na 
economia do Estado-Membro em causa.
8. A Comissão anula sem demora a 
suspensão dos pagamentos e das 
autorizações, caso o Estado-Membro 
proponha alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas relevantes, 
como solicitado pela Comissão, que sejam 
aprovadas pela Comissão e, se for caso 
disso: 
(a) o Conselho decida que o Estado-
Membro respeita as medidas específicas 
estabelecidas pelo Conselho, em 
conformidade com o artigo 136.°, n.º 1, do 
Tratado; 
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(b) o procedimento de défice excessivo 
seja suspenso, em conformidade com o 
artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 
1467/97, ou o Conselho decida, em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 12, 
do Tratado, revogar a decisão sobre a 
existência de um défice excessivo; 
(c) o Conselho aprove o plano de medidas 
corretivas apresentado pelo 
Estado-Membro em causa, em 
conformidade com o artigo 8.°, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º [...] [Regulamento 
relativo ao PDE], ou o procedimento de 
défice excessivo seja suspenso, em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 5, do 
referido regulamento, ou o Conselho 
encerre o procedimento de défice 
excessivo, em conformidade com o artigo 
11.º do referido regulamento; 
(d) a Comissão conclua que o 
Estado-Membro não tomou as medidas de 
execução do programa de ajustamento 
referido no Regulamento (UE) n.º 
407/2010 do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho e, consequentemente, decida 
autorizar o pagamento da assistência 
financeira concedida a este Estado-
Membro; ou 
(e) o Conselho de Administração do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade 
conclua que a condicionalidade aplicável 
a uma assistência financeira do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade, 
concedida sob a forma de empréstimo 
desse mecanismo ao Estado-Membro em 
causa, foi respeitada e, 
consequentemente, decida pagar o apoio à 
estabilidade que lhe estava destinado. Ao 
mesmo tempo, o Conselho decide, sob 
proposta da Comissão, reorçamentar as 
autorizações suspensas em conformidade 
com o artigo 8.º do Regulamento (UE) 
n.º [...] do Conselho, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período de 2014 a 2020.
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Justificação

Ver alteração 9.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de 
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, incluindo com os países 
terceiros. Para garantir uma maior 
eficiência na comunicação ao público em 
geral e mais sinergias entre as ações de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados a estas 
ações ao abrigo do presente regulamento 
contribuirão igualmente para a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estas prioridades estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento;

f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de 
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, incluindo organizações da 
sociedade civil, mesmo de países terceiros. 
Para garantir uma maior eficiência na 
comunicação ao público em geral e mais 
sinergias entre as ações de comunicação 
realizadas por iniciativa da Comissão, os 
recursos afetados a estas ações ao abrigo 
do presente regulamento contribuirão 
igualmente para a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União Europeia, desde que estas 
prioridades estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 66 – parágrafo 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

Em consonância com a alteração n.º 15 ao artigo 18.º, proposta pelo relator.
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2006 a 2008, e a média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
para o último período de três anos a partir 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento, relativamente à média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

Justificação

O RNB medido com base nos dados relativos ao período de 2006 a 2008, como a Comissão 
propõe, não pode ser utilizado como indicador da situação económica dos Estados-Membros, 
já que não abrange o período dos últimos três anos (2009-2012), durante os quais, um 
número significativo de regiões, nomeadamente do “sul económico”, foram afetadas pelo 
impacto sem precedentes da crise socioeconómica. Consequentemente, apenas a utilização de 
dados recentes poderá assegurar uma atribuição justa de dotações do Fundo de Coesão.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2007 a 2009, seja inferior a 
90 % do RNB médio per capita da UE-27 
no mesmo período de referência.

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
relativos ao último período de três anos a 
partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, seja inferior a 90 % 
do RNB médio per capita da UE-27 no 
mesmo período de referência.
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Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao Artigo 82.º, n.º 2, parágrafo 2.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

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, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a uma parte da sua 
dotação de 2007-2013, que é inversamente 
proporcional ao respetivo PIB per capita.

Justificação

Ver alteração 10.

Alteração 34

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

Justificação
Ver alteração 8.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) 85% para as regiões menos 
desenvolvidas dos Estados-Membros cuja 
média do PIB per capita no período de 
2007-2009 seja inferior a 85% da média da 
UE-27 no mesmo período, e para as 
regiões ultraperiféricas;

b) 85% para as regiões menos 
desenvolvidas dos Estados-Membros cuja 
média do PIB per capita no último período 
de três anos a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento seja 
inferior a 85% da média da UE-27 no 
mesmo período, e para as regiões 
ultraperiféricas;

Justificação

Em conformidade com as alterações n.ºs 9 e 10 ao artigo 82.º, n.º 2, parágrafo 2, e n.º 3, 
parágrafo 1, ponto 1, alínea b), respetivamente.
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