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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator gostaria de salientar uma questão importante. Muitas das questões abordadas no 
Regulamento Disposições Comuns (RDC) deverão ser alinhadas pelo Regulamento 
Financeiro, que ainda se encontra em fase de negociação. Por essa razão, o relator prefere não 
entrar em grandes pormenores nesta fase. Contudo, gostaria de salientar que as áreas referidas 
a seguir são relevantes e que será preciso assegurar a coerência, particularmente no que diz 
respeito às seguintes partes do RDC:

- Instrumentos financeiros (artigos 32.º a 40.º),
- Regras de elegibilidade (artigos 55.º a 60.º),
- Gestão e controlo, incluindo acreditação (artigos 62.º a 63.º e 112.º a 118.º),
- Apuramento de contas e correções financeiras (artigos 75.º a 77.º e 128.º a 140.º).

Além disso, o relator observou que o RDC se encontra dividido em duas partes. A parte 
«disposições comuns» aborda as regras aplicáveis a todos os fundos abrangidos (FEDER, 
FSE, FC, FEADER, FEAMP), ao passo que a segunda parte estabelece regras «gerais» 
aplicáveis somente aos Fundos Estruturais (FEDER e FSE) e ao Fundo de Coesão. 

Esta estrutura leva a que possam ser incluídas muitas alterações, tanto na parte que aborda as 
disposições «comuns» como na parte «geral». O relator adotou a abordagem de incluir as 
alterações de natureza mais abrangente na parte comum, deixando as propostas de alteração 
mais específicas para a parte geral. As alterações aos artigos 62.º, 74.º ou 77.º são alguns dos 
casos de alterações de natureza mais abrangente. As alterações aos artigos 116.º e 117.º, assim 
como aos artigos 134.º a 137.º, são alguns dos casos de alterações de natureza mais específica.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às normas financeiras aplicáveis 
ao orçamento anual da União1 estabelece 
os princípios gerais respeitantes à 
execução do orçamento anual da União.  
É necessário assegurar a coerência entre 
esse Regulamento e as disposições do 
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presente regulamento.
___________
1 JO L …

Alteração 2

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.

Justificação

A atribuição de 20 % do orçamento da União aos objetivos relacionados com as alterações 
climáticas decorre de uma proposta da Comissão para o novo QFP, o qual ainda não foi 
negociado, pelo que seria prematuro inscrever aqui este número.

Alteração 3

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 

(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 
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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 se os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho forem 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.

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 se os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho forem 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. Caso as 
correções ou as suspensões digam respeito 
a um Estado-Membro afetado ou 
ameaçado por graves dificuldades de 
estabilidade financeira, deve ser possível 
que os recursos em causa sejam colocados 
à disposição desse Estado-Membro 
através de um programa específico de 
crescimento, administrado pela Comissão. 
Este procedimento deve basear-se nos 
programas em causa, embora tendo em 
conta as prioridades que garantem maior 
eficiência económica. Este mecanismo 
tem por objetivo não agravar as 
dificuldades económicas.

Alteração 4

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 

(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 
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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.

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. Se um 
Estado-Membro não tomar medidas 
adequadas durante mais de três meses, a 
Comissão deve poder disponibilizar os 
fundos suspensos, de uma forma 
controlada, num programa gerido por si. 
Este deve basear-se nas prioridades do 
mais elevado apoio ao crescimento, por 
exemplo, das infraestruturas com caráter 
económico, a fim de evitar um prejuízo 
maior para a economia regional e a 
situação social.

Alteração 5



AD\903303PT.doc 7/34 PE480.661v02-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A pedido do Estado-Membro em 
causa, a Comissão deve tomar uma 
decisão «ad-hoc» relativamente às 
condições aplicáveis a esse programa, 
com base nos fundos resultantes das 
correções e suspensões do Fundo 
Estrutural e do Fundo de Coesão.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) É necessário estabelecer regras 
específicas no que se refere aos montantes 
a aceitar como despesa elegível na altura 
do encerramento, de modo a assegurar que 
os montantes, incluindo custos e taxas de 
gestão, pagos pelos Fundos QEC aos 
instrumentos financeiros são efetivamente 
utilizados para investimentos e pagamentos 
aos beneficiários finais. É igualmente 
necessário estabelecer regras específicas 
sobre a reutilização de recursos atribuíveis 
ao apoio dos Fundos QEC, incluindo a 
utilização de recursos restantes após o 
encerramento dos programas.

(27) É necessário estabelecer regras 
específicas no que se refere aos montantes 
a aceitar como despesa elegível na altura 
do encerramento, de modo a assegurar que 
os montantes, incluindo custos e taxas de 
gestão, pagos pelos Fundos QEC aos 
instrumentos financeiros são efetivamente 
utilizados para investimentos e pagamentos 
aos beneficiários finais. É igualmente 
necessário estabelecer regras específicas 
sobre a reutilização de recursos atribuíveis 
ao apoio dos Fundos QEC, incluindo a 
utilização de recursos restantes após o 
encerramento dos programas. Estes 
recursos dos Fundos QEC e outros 
recursos restantes, bem como outros 
recursos disponíveis, decorrentes, por 
exemplo, de correções financeiras, devem 
ser colocados à disposição dos 
Estados-Membros com problemas graves 
de estabilidade financeira, devendo tais 
recursos ser geridos pela Comissão, tendo 
em conta as prioridades que mais 
promovam o crescimento.

Alteração 7
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Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Ao avaliar projetos de grande 
envergadura, a Comissão deve dispor de 
todas as informações necessárias para 
aferir se a contribuição financeira dos 
Fundos pode dar origem a perdas 
significativas de postos de trabalho em 
determinados locais da União, de modo a 
garantir que o financiamento da União 
não promova as deslocalizações no 
interior da União.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-B) No caso das ajudas diretas a 
empresas, é necessário ter em conta que 
os financiamentos da política de coesão, 
em vez de influenciarem a decisão de as 
empresas – em especial, as empresas de 
grande dimensões – abrirem fábricas em 
determinados locais, acabam por ser 
embolsados por aquelas que já haviam 
tomado tais decisões (efeito de inércia). A 
concessão de apoio a grandes empresas 
privadas deve, por isso, passar a ser 
canalizado em maior grau para 
investimentos na área da investigação e 
do desenvolvimento, ou ser 
disponibilizado indiretamente, de forma 
acrescida, através do financiamento de 
infraestruturas.

Justificação

Ver n.º 71 da resolução do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 2011, sobre o Quinto 
Relatório sobre Coesão da Comissão Europeia e a estratégia para a política de coesão após 
2013 (2011/2035(INI)).
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 41-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-C) Além disso, o presente 
regulamento deve incluir disposições 
claras que excluam a concessão de fundos 
da União para a deslocalização de 
empresas no seu território, diminuam o 
limiar de verificação dos investimentos 
nas deslocalizações para 10 000 000 
milhões, excluam as grandes empresas da 
atribuição de subsídios diretos e 
imponham um limite de 10 anos ao tempo 
de duração das operações.

Justificação

Ver n.º 71 da resolução do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 2011, sobre o Quinto 
Relatório sobre Coesão da Comissão Europeia e a estratégia para a política de coesão após 
2013 (2011/2035 (INI))

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Para incentivar a disciplina financeira, 
é necessário definir mecanismos de 
anulação das autorizações de qualquer 
parte do orçamento atribuído a um 
programa e, em especial, os casos em que o 
montante pode ser excluído da anulação, 
nomeadamente quando os atrasos na 
execução resultam de circunstâncias 
independentes da vontade da parte 
envolvida ou de circunstâncias anormais ou 
imprevisíveis e cujas consequências não 
possam ser evitadas apesar da diligência 
demonstrada.

(51) Para incentivar a disciplina financeira, 
é necessário definir mecanismos de 
anulação das autorizações de qualquer 
parte do orçamento atribuído a um 
programa e, em especial, os casos em que o 
montante pode ser excluído da anulação, 
nomeadamente quando os atrasos na 
execução resultam de circunstâncias 
independentes da vontade da parte 
envolvida ou de circunstâncias anormais ou 
imprevisíveis e cujas consequências não 
possam ser evitadas apesar da diligência 
demonstrada. Se o Estado-Membro em 
causa se encontrar em dificuldades 
financeiras, a Comissão, a pedido deste, 
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deve assumir a gestão dos fundos e 
instituir um programa específico que 
promova, prioritariamente, o crescimento 
económico desse Estado-Membro.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) A fim de garantir um impacto 
económico real, o apoio dos Fundos não 
deverá substituir a despesa pública ou 
despesa estrutural equivalente dos 
Estados-Membros nos termos do presente 
regulamento. Além disso, para que o apoio 
dos Fundos tenha em conta o contexto 
económico mais amplo, o nível da despesa 
pública deve ser determinado em função 
das condições macroeconómicas gerais em 
que o financiamento é efetuado, tendo em 
conta os indicadores dos programas de 
estabilidade e convergência apresentados 
anualmente pelos Estados-Membros, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
nº 1466/1997, relativo ao reforço da 
supervisão das situações orçamentais e à 
supervisão e coordenação das políticas 
económicas. A verificação pela Comissão 
do princípio da adicionalidade deve 
concentrar-se nos Estados-Membros em 
que as regiões menos desenvolvidas e as 
regiões em transição abranjam, pelo 
menos, 15 % da população, devido à 
importância dos recursos financeiros 
afetados às mesmas.

(60) A fim de garantir um impacto 
económico real, o apoio dos Fundos não 
deverá substituir a despesa pública ou 
despesa estrutural equivalente dos 
Estados-Membros nos termos do presente 
regulamento. Além disso, para que o apoio 
dos Fundos tenha em conta o contexto 
económico mais amplo, o nível da despesa 
pública deve ser determinado em função 
das condições macroeconómicas gerais em 
que o financiamento é efetuado, tendo em 
conta os indicadores dos programas de 
estabilidade e convergência apresentados 
anualmente pelos Estados-Membros, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
nº 1466/1997, relativo ao reforço da 
supervisão das situações orçamentais e à 
supervisão e coordenação das políticas 
económicas. A verificação pela Comissão 
do princípio da adicionalidade deve
estender-se a todas as regiões.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 86-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(86-A) No caso dos Estados-Membros 
ameaçados ou afetados por dificuldades 
financeiras, e que já beneficiam de 
medidas de apoio nos termos do artigo 
22.º, n.º 1, a Comissão deve, mediante 
pedido, disponibilizar aos 
Estados-Membros em questão os fundos 
corrigidos ou recuperados ou as receitas 
de juros ou outras receitas, ou todos estes 
recursos, em gestão centralizada, em 
conformidade com o artigo 55.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro, 
através de um programa específico que 
coloque a ênfase no investimento a favor 
do crescimento, em particular em projetos 
de infraestruturas com caráter 
económico.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 86-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(86-B) Para não agravar a situação 
financeira dos Estados-Membros já 
ameaçados ou afetados por dificuldades 
financeiras, a Comissão deve, a pedido 
desses Estados-Membros e sob a sua 
própria administração, disponibilizar no 
mais breve trecho os fundos recuperados 
ou suspensos através de um programa 
especial destinado a promover o 
crescimento económico de uma forma 
prática, por exemplo, através do 
desenvolvimento de infraestruturas de 
caráter económico.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 87



PE480.661v02-00 12/34 AD\903303PT.doc

PT

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 autoridade de auditoria seja passível 
de confiança.

(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. A Comissão deverá realizar 
obrigatoriamente auditorias aos projetos 
que envolvam montantes superiores a 10 
milhões euros. No entanto, deverá ser 
possível realizar auditorias, em qualquer 
momento, caso existam indícios de 
irregularidade, deslocalização 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 
autoridade de auditoria tenha demonstrado 
ser passível de confiança no anterior 
período de financiamento.

Alteração 15

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 

(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 
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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.

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, as decisões 
sobre as correções financeiras e as decisões 
sobre programas específicos destinados a 
Estados-Membros em dificuldades 
financeiras.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «categoria de regiões», a 
categorização das regiões como «região 
menos desenvolvida», «região em 
transição» ou «região mais desenvolvida», 
em conformidade com o artigo 82.º n.º 2;

(19) «categoria de regiões», a 
categorização das regiões como «região 
menos desenvolvida» ou «região mais 
desenvolvida», em conformidade com o 
artigo 82.º, n.º 2;

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A parte do orçamento da União Europeia 7. A parte do orçamento da União Europeia 
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afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento Financeiro, 
com exceção do montante do FC 
transferido para o mecanismo «Interligar a 
Europa» referida no artigo 84.º, n.º 4, e das 
ações inovadoras adotadas por iniciativa da 
Comissão nos termos do artigo 9.º do 
Regulamento FEDER, e da assistência 
técnica por iniciativa da Comissão.

afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento Financeiro, 
com exceção do montante do FC 
transferido para o mecanismo «Interligar a 
Europa» referida no artigo 84.º, n.º 4, e das 
ações inovadoras adotadas por iniciativa da 
Comissão nos termos do artigo 9.º do 
Regulamento FEDER, e da assistência 
técnica por iniciativa da Comissão, bem 
como dos programas de apoio a 
Estados-Membros em dificuldades 
financeiras a que se refere o artigo 22.º, 
n.º 2-A.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um resumo da avaliação do 
cumprimento de condicionalidades ex ante 
e das ações a adotar a nível nacional e 
regional, bem como o calendário para a sua 
aplicação, no caso de não estarem 
cumpridas condicionalidades ex ante;

ii) um resumo da avaliação do 
cumprimento de condicionalidades ex ante 
e das ações a adotar a nível europeu, 
nacional e regional, bem como o calendário 
para a sua aplicação, no caso de não 
estarem cumpridas condicionalidades ex 
ante;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
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programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo com 
o prazo previsto no programa constitui uma 
razão para a suspensão dos pagamentos 
pela Comissão.

programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo com 
o prazo previsto no programa constitui uma 
razão para a suspensão dos pagamentos 
pela Comissão. No caso de países 
ameaçados ou afetados por dificuldades 
económicas, aplica-se o artigo 22.º, n.º 2-
A (pedido de programa específico gerido 
pela Comissão).

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. No caso dos Estados-Membros que 
beneficiam de ajuda financeira, nos 
termos do n.º 1, alínea d), a Comissão 
pode, a pedido do Estado-Membro em 
causa, e por meio de um ato de execução, 
instituir um programa específico nos 
termos do [artigo 55.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro (gestão direta)], 
ao abrigo do qual os pagamentos 
suspensos possam ser utilizados para 
efeitos do n.º 4 do presente artigo 
(maximizar o impacto no crescimento e 
na competitividade dos Fundos 
disponíveis).

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Com vista à estabilização da sua 
situação económica, e para evitar perdas 
desastrosas de fundos, os 
Estados-Membros que preencham os 
critérios enunciados no n.º 1, alíneas a), 
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b) ou c), podem solicitar à Comissão que 
institua, por meio de um ato de execução, 
um programa específico nos termos do 
[artigo 55.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro (gestão direta)], 
que assegure que os pagamentos 
suspensos e/ou retirados ao Estado-
Membro sejam usados, com a maior 
celeridade possível, para a consecução 
dos objetivos enunciados no artigo 21.º, 
n.º 4, do presente regulamento 
(maximizar o impacto no crescimento e 
na competitividade dos Fundos 
disponíveis).

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada prioridade estabelece indicadores 
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de 
cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

Cada prioridade estabelece indicadores 
qualitativos e quantitativos mensuráveis
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de 
cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para cada Fundo QEC, as regras 
específicas dos Fundos definem 
indicadores comuns e podem prever 
indicadores específicos dos diferentes 
programas.

Para cada Fundo QEC, as regras 
específicas dos Fundos definem 
indicadores qualitativos e quantitativos 
mensuráveis comuns e podem prever 
indicadores específicos dos diferentes 
programas.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros numa situação 
económica difícil e que preencham os 
critérios enunciados no artigo 22.º, n.º 1, 
podem, se necessário com o apoio da 
Comissão, investir juros e outras receitas, 
em especial em projetos de infraestruturas 
que beneficiem a economia, a fim de 
aumentar, tanto quanto possível, o 
crescimento e a competitividade.

Justificação

O mecanismo de partilha de riscos revela a necessidade de apoiar, em especial, os projetos 
de infraestruturas nos Estados-Membros com dificuldades financeiras, uma vez que 
promovem significativamente a competitividade sustentável.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) projetos de infraestruturas.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros numa situação 
financeira difícil e que preencham os 
critérios enunciado no artigo 22.º, n.º 1, 
podem, se necessário com o apoio da 
Comissão, investir os fundos a que se 
referem os n.ºs 1 e 2, em especial em 
projetos de infraestruturas que beneficiem 
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a economia, com vista a maximizar o
crescimento e a competitividade.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento.

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento.
O montante remanescente 10 anos após o 
encerramento do programa será 
transferido para o orçamento geral da 
União.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros numa situação 
financeira difícil e que preencham os 
critérios enunciado no artigo 22.º, n.º 1, 
podem, se necessário com o apoio da 
Comissão, investir os fundos a que se 
refere o artigo 38.º, n.ºs 1 e 2, em especial 
em projetos de infraestruturas que 
beneficiem a economia, com vista a 
maximizar o crescimento e a 
competitividade.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea m-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

m-A) a adequação das medidas previstas 
ou tomadas com vista a promover a 
participação dos parceiros, conforme 
referido no artigo 5.º, na preparação, 
execução, monitorização e avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 62 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) procedimentos para garantir a correção e 
a regularidade da despesa declarada;

c) procedimentos para garantir a correção e 
a regularidade da despesa declarada e 
respeito pelo princípio da boa gestão 
financeira;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que:

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que uma 
ou várias das seguintes condições 
estiverem preenchidas:

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar o texto. 
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão aplica correções financeiras 
cancelando a totalidade ou parte da 
contribuição da União para um programa e 
procedendo à recuperação do apoio do 
Estado-Membro, de forma a excluir do 
financiamento da União as despesas que 
não cumprem a legislação nacional e da 
União aplicáveis, incluindo em relação a 
deficiências nos sistemas de gestão e de 
controlo dos Estados-Membros que sejam 
detetadas pela Comissão ou pelo Tribunal 
de Contas Europeu.

1. A Comissão aplica correções financeiras 
cancelando a totalidade ou parte da 
contribuição da União para um programa e 
procedendo à recuperação do apoio do 
Estado-Membro, de forma a excluir do 
financiamento da União as despesas que 
não cumprem a legislação nacional e da 
União aplicáveis, incluindo em relação a 
deficiências nos sistemas de gestão e de 
controlo dos Estados-Membros que sejam 
detetadas pela Comissão ou pelo Tribunal 
de Contas Europeu ou que sejam detetadas 
pelo Estado-Membro, mas que não 
tenham sido alvo de correção adequada 
por parte do Estado-Membro em causa. 

Justificação

A presente alteração destina-se a assegurar que os Estados-Membros tenham um incentivo 
para corrigir adequadamente os incumprimentos da legislação.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao decidir sobre o montante de uma 
correção financeira nos termos do n.º 1, a 
Comissão tem em conta a natureza e a 
gravidade da violação à legislação da 
União ou nacional aplicável e as 
implicações financeiras para o orçamento 
da União. 

3. Ao decidir sobre o montante de uma 
correção financeira nos termos do n.º 1, a 
Comissão tem em conta a natureza e a 
gravidade da violação à legislação da 
União ou nacional aplicável, incluindo no 
que diz respeito às deficiências nos 
sistemas de gestão e de controlo dos
Estados-Membros, e as implicações 
financeiras para o orçamento da União.
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Justificação

Harmonização com o n.º 1 do presente artigo.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso dos Estados-Membros numa 
situação financeira difícil e que 
preencham os critérios enunciados no 
artigo 22.º, n.º 1, a Comissão institui, por 
meio de um ato de execução, e se tal lhe 
for solicitado, um programa específico, 
com gestão direta, nos termos do [artigo 
55.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 
Financeiro], para reunir os fundos 
suspensos e/ou recuperados, bem como 
receitas de juros ou outros recursos não 
utilizados do Estado-Membro em causa, e 
aplicá-los para promover, com a maior 
eficácia possível, o crescimento e o 
desempenho económico, em especial 
graças a projetos de infraestruturas que 
beneficiem a economia.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso dos Estados-Membros com 
dificuldades financeiras abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do artigo 22.º, n.º 1, 
os fundos cancelados são investidos, 
através de um programa que a Comissão 
deve criar por meio de um ato de 
execução e a que deve dar execução, em 
conformidade com o [artigo 55.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro], 
de forma a dar prioridade ao crescimento 
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e ao desenvolvimento económico e, em 
especial, em projetos de infraestruturas 
que beneficiem a economia, a fim de 
evitar mais prejuízos económicos nas 
regiões em causa.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego são atribuídos de acordo com três
categorias de regiões do nível NUTS 2:

2. Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego são atribuídos de acordo com 
duas categorias de regiões do nível NUTS 
2:

Alteração 37

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 38

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 duas 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.
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Logo após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão adotará 
uma decisão, por meio de atos de 
execução, para estabelecer a lista das 
regiões que cumprem os critérios das três
categorias de regiões referidas no n.º 2 e 
dos Estados-Membros que cumprem os 
critérios do n.º 3. A lista é válida de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020.

4. Logo após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão adotará 
uma decisão, por meio de atos de 
execução, para estabelecer a lista das 
regiões que cumprem os critérios das duas
categorias de regiões referidas no n.º 2 e 
dos Estados-Membros que cumprem os 
critérios do n.º 3. A lista é válida de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

a) 50,13 % (ou seja, um montante total de 
162 589 839 384 euros) para as regiões 
menos desenvolvidas;

a) 62,14 % para as regiões menos 
desenvolvidas;

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

b) 12,01 % (ou seja, um montante total de 
38 951 564 661 euros) para as regiões em 
transição;

Suprimido

Alteração 42

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

c) 16,39 % (ou seja, um montante total de 
53 142 922 017 euros) para as regiões mais 
desenvolvidas;

c) 16,39 % para as regiões mais 
desenvolvidas;

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

d) 21,19 % (ou seja, um montante total de 
68 710 486 782 euros), para os 
Estados-Membros apoiados pelo Fundo de 
Coesão;

d) 21,19 % para os Estados-Membros 
apoiados pelo Fundo de Coesão;

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

e) 0,29 % (ou seja, um montante total de 
925 680 000 euros), sob a forma de 
financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 
NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo n.º 
6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

e) 0,29 %, sob a forma de financiamento 
adicional, para as regiões ultraperiféricas 
identificadas no artigo 349.º do Tratado e 
para as regiões do nível NUTS 2 que 
cumpram os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do Tratado de 
Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
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desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas;

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 
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.

3. Pelo menos 15 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas e 25 % 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.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 84.º – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 3,48 % dos recursos 
globais para autorização orçamental dos 
Fundos, para o período de 2014 a 2020 (ou 
seja, um montante total de 11 700 000 004 
euros).

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 7 % dos recursos globais 
para autorização orçamental dos Fundos, 
para o período de 2014 a 2020.

Justificação

Ver n.º 37 da resolução do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 2011, sobre o Quinto 
Relatório sobre Coesão da Comissão Europeia e a estratégia para a política de coesão após 
2013 (2011/2035 (INI)).

Alteração 48
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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 e regiões 
mais desenvolvidas, não podem ser 
transferidas entre cada uma destas 
categorias de regiões.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Apenas nos Estados-Membros em que 
as regiões menos desenvolvidas e regiões 
em transição cubram pelo menos 15 % da 
população total, se deverá verificar se foi 
mantido para o período o nível da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente 
de acordo com o objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego.

Suprimido

Justificação

A condição da adicionalidade deve ser verificada em todos os Estados-Membros; ver n.ºs 1 e 
2 da Resolução do PE de 5 de julho de 2011 (2011/2035(INI)): «Considera igualmente que 
um subsídio europeu tem valor acrescentado quando os projetos promovidos a nível 
nacional, regional e local contribuem para atingir objetivos à escala pan-europeia em termos 
de integração europeia, crescimento económico, investigação […], não podendo estes ser 
alcançados sem o impulso europeu».

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 90 

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um ou vários programas 
operacionais, o FEDER e o Fundo de 

No âmbito de um ou vários programas 
operacionais, o FEDER e o Fundo de 
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Coesão podem apoiar uma operação que 
envolva obras, atividades ou serviços, 
destinados por sua vez a realizar ações 
indivisíveis com uma natureza económica 
ou técnica precisa, objetivos claramente 
identificados e um custo total superior a 
50 000 0000 euros (a seguir, designadas 
por «grandes projetos»). Os instrumentos 
financeiros não são considerados grandes 
projetos.

Coesão podem apoiar uma operação que 
envolva obras, atividades ou serviços, 
destinados por sua vez a realizar ações 
indivisíveis com uma natureza económica 
ou técnica precisa, objetivos claramente 
identificados e um custo total superior a 
10 000 0000 euros (a seguir, designadas 
por «grandes projetos»). Os instrumentos 
financeiros não são considerados grandes 
projetos.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao avaliar grandes projetos, a 
Comissão verifica se a contribuição 
financeira dos Fundos pode dar origem a 
perdas significativas de postos de trabalho 
em estabelecimentos existentes na União, 
de modo a assegurar que o financiamento 
da União não favoreça a deslocalização 
de empresas dentro da União.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade de auditoria garante a 
realização de auditorias aos sistemas de 
gestão e de controlo, com base numa
amostragem adequada das operações e nas 
contas anuais.

A autoridade de auditoria garante a 
realização de auditorias ao correto 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo dos programas operacionais e a 
uma amostragem adequada das operações, 
com base nas despesas declaradas à 
Comissão. Todos os métodos estatísticos 
são métodos de amostragem adequados. 
No caso de não ser possível utilizá-los 
devido ao número limitado de operações, 
pode ser utilizado um método não 
estatístico formal, de modo a garantir 
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uma amostragem representativa das 
despesas declaradas e a permitir que a 
autoridade de auditoria extraia 
conclusões válidas sobre o funcionamento 
efetivo do sistema.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o disposto no artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as condições de realização 
dessas auditorias.

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o disposto no artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as modalidades dos métodos de 
amostragem adequados, quer sejam 
estatísticos ou não estatísticos.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Ao decidir sobre a necessidade de solicitar 
esses documentos, a Comissão tem em 
conta se os sistemas de gestão e de 
controlo do programa operacional são 
semelhantes aos sistemas adotados para o 
período de programação anterior e se a 
autoridade de gestão exerce 
simultaneamente as funções de autoridade 
de certificação, bem como todos os 
indícios do seu funcionamento eficaz.

Ao decidir sobre a necessidade de solicitar 
esses documentos, a Comissão aplica uma 
abordagem baseada nos riscos, tendo em 
conta se os sistemas de gestão e de 
controlo do programa operacional são 
semelhantes aos sistemas adotados para o 
período de programação anterior e se a 
autoridade de gestão exerce 
simultaneamente as funções de autoridade 
de certificação, bem como todos os 
indícios do seu funcionamento eficaz.
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os gestores orçamentais delegados 
explicam nos respetivos Relatórios Anuais 
de Atividade de que forma a Comissão 
exerceu o seu papel de supervisão em 
matéria de acreditação.

Justificação

Trata-se de ter em conta a recomendação do TCE formulada nos n.ºs 25 e 26 do seu Parecer 
7/2011.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso dos Estados-Membros numa 
situação financeira difícil e que 
preencham os critérios enunciados no 
artigo 22.º, n.º 1, a Comissão institui, por 
meio de um ato de execução, e se tal lhe 
for solicitado, um programa específico, 
com gestão direta, nos termos do [artigo 
55.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 
Financeiro], para reunir os fundos 
suspensos e/ou recuperados, bem como 
receitas de juros ou recursos não 
utilizados dos Estados-Membros em 
causa, e aplicá-los para promover, com a 
maior eficácia possível, o crescimento, em 
especial graças a projetos de 
infraestruturas que beneficiem a 
economia.

Alteração 57
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Proposta de regulamento
Artigo 131 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao dar início ao procedimento 
previsto no artigo 137.º, a Comissão 
apenas pode efetuar uma correção 
financeira no que respeita a despesas 
relativas a exercícios contabilísticos para 
os quais tenham sido ou devessem ter sido 
apresentadas contas anuais. As despesas 
consideradas encerradas nos termos dos 
n.ºs 1 e 2 do presente artigo, relativamente 
às quais tenha expirado o período de 3 
anos previsto no artigo 132.º, n.º 1, não 
estão sujeitas a correções financeiras, 
exceto no caso de serem detetadas 
irregularidades por não cumprimento do 
disposto no artigo 61.º e nos casos 
referidos no artigo 136.º, n.ºs 4 e 5.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 134 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode suspender a totalidade 
ou parte dos pagamentos intercalares ao 
nível dos eixos prioritários ou dos 
programas operacionais, sempre que: 

1. A Comissão pode suspender a totalidade 
ou parte dos pagamentos intercalares ao 
nível dos eixos prioritários ou dos 
programas operacionais, se estiver 
preenchida uma ou mais das seguintes 
condições: 

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar o texto. 
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição dos Fundos cancelada em 
conformidade com o n.º 2 pode ser 
reutilizada pelo Estado-Membro, no âmbito 
do programa operacional em causa, sob 
reserva do disposto no n.º 4.

3. Desde que quaisquer irregularidades 
tenham sido evitadas, detetadas e 
corrigidas, e sob reserva de um 
ajustamento financeiro adequado por 
parte do Estado-Membro, a contribuição 
dos Fundos cancelada em conformidade 
com o n.º 2 pode ser reutilizada pelo 
Estado-Membro, no âmbito do programa 
operacional em causa, sob reserva do 
disposto no n.º 4.

Justificação

Clarificação do conceito de que o Estado-Membro deve ser autorizado a reutilizar os fundos, 
caso tenham sido detetadas irregularidades e estas tenham sido objeto de um 
acompanhamento adequado por parte do próprio Estado-Membro.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As correções financeiras são 
efetuadas sem prejuízo da obrigação do 
Estado-Membro em questão recuperar os 
montantes em causa em conformidade 
com o artigo 112.º, n.º 2. 

Justificação

Esta alteração clarifica que as recuperações devem ser efetuadas em qualquer caso.
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 136 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão aplica correções 
financeiras, por meio de atos de execução, 
cancelando a totalidade ou parte da 
contribuição da UE para um programa 
operacional, em conformidade com o 
artigo 77.º, quando conclua com base nas 
verificações necessárias que:

1. A Comissão aplica correções 
financeiras, por meio de atos de execução, 
cancelando a totalidade ou parte da 
contribuição da UE para um programa 
operacional, em conformidade com o 
artigo 77.º, quando conclua com base nas 
verificações necessárias que está 
preenchida uma ou mais das seguintes 
condições:

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar o texto. 

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer correção financeira que resulte 
numa correção líquida constitui receitas 
afetadas ao mesmo capítulo do orçamento 
geral da União.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No caso dos Estados-Membros numa 
situação financeira difícil e que 
preencham os critérios enunciados no 
artigo 22.º, n.º 1, a Comissão institui, por 
meio de um ato de execução, e se tal lhe 
for solicitado, um programa específico, 
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com gestão direta, nos termos do [artigo 
55.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 
Financeiro], para reunir os fundos 
suspensos e/ou recuperados, bem como 
receitas de juros ou outros recursos não 
utilizados do Estado-Membro em causa, e 
aplicá-los para promover, com a maior 
eficácia possível, o crescimento, em 
especial graças a projetos de 
infraestruturas que beneficiem a 
economia.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 142 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Tribunal de Contas Europeu emite 
um parecer sobre os atos delegados 
referidos nos artigos 20.º, n.º 4, 54.º, n.º 1, 
58.º, 77.º, n.º 1, 112.º, n.º 2, 114.º, n.º 8, 
114.º, n.º 9, 114.º, n.º 10, 116.º, n.º 1, 
116.º, n.º 6 e 136.º, n.º 6, a pedido do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Justificação

Trata-se de permitir que o Parlamento e o Conselho apresentem as respetivas posições com 
base no relatório especializado do Tribunal de Contas.
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