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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nesta fase do processo de negociação, o relator de parecer gostaria de apresentar certas 
alterações relacionadas com os seguintes aspetos:

- A alteração apresentada ao artigo 7.º aborda duas questões distintas. A primeira 
alteração visa permitir aos Estados-Membros participantes designar um único 
organismo para a emissão de pareceres relativamente às questões de igualdade, 
levando a que a aplicação deste requisito seja consideravelmente mais simples. A 
segunda alteração visa clarificar o processo de modificação dos programas de 
cooperação, já que a atual proposta da Comissão não aborda esta questão.

- A fim de simplificar e de harmonizar o Regulamento CTE com o Regulamento 
Disposições Comuns (RDC), foi apresentada uma alteração ao artigo 20.º, que 
estabelece a possibilidade de os Estados-Membros reunirem num mesmo organismo a 
autoridade de fiscalização e a autoridade de gestão, desde que funcionalmente 
independentes.

- As autoridades de fiscalização poderão não ter os direitos necessários para proceder a 
auditorias nos diversos Estados-Membros. Por conseguinte, a proposta da Comissão 
prevê um grupo de auditores com representantes de cada Estado-Membro. As 
alterações apresentadas ao artigo 23.º clarificam que todos esses representantes devem 
ser independentes e possuir os conhecimentos e as competências profissionais 
necessárias. Além disso, a autoridade de fiscalização deve explicar as medidas 
adotadas a este respeito no quadro da estratégia de fiscalização.

- A alteração apresentada ao artigo 25.º deixa em aberto a possibilidade de utilizar uma 
única conta para todos os fluxos financeiros relacionados com um determinado 
programa de cooperação. Tal possibilidade poderia simplificar a administração e 
fornecer uma pista de auditoria clara.

Embora, nesta fase, não tenham sido apresentadas alterações relevantes, o relator de parecer 
gostaria de chamar a atenção da Comissão para três aspetos que podem exigir maior 
ponderação, dependendo dos resultados do debate sobre o RDC (COM(2011)0615):

(1) O RDC estabelece as normas para a realização de uma avaliação do desempenho em 
2017 e em 2019, a fim de avaliar o cumprimento das metas definidas nos programas.
A forma como o requisito será aplicado ao Regulamento CTE não é totalmente clara, 
dados os vários intervenientes envolvidos.

(2) O RDC institui "contratos de parceria" que determinarão as medidas a adotar para 
assegurar a harmonização dos programas operacionais com as metas da União para 
2020. O Regulamento CTE não aborda os desafios específicos dos contratos de 
parceria resultantes da cooperação transfronteiras entre Estados-Membros e países 
terceiros com estruturas muito diferentes.

(3) De acordo com o artigo 41.º do RDC, será criado um comité de acompanhamento para 
monitorizar a aplicação do programa. Será também necessário criar um comité de 
acompanhamento para os programas da Cooperação Territorial Europeia. Contudo, a 
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proposta da Comissão não aborda as particularidades dos programas da CTE, 
nomeadamente a questão do direito de voto, resultantes das diferentes estruturas 
criadas nos Estados-Membros e em países terceiros.

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 regras financeiras aplicáveis 
ao orçamento anual da União1 estabelece 
os princípios gerais em matéria de 
execução do orçamento anual da União.  
É necessário assegurar a coerência entre 
o referido regulamento e as disposições 
que regem o FEDER.
___________
1 JO L...

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Uma única autoridade de gestão é 
responsável por executar todas as funções 
enumeradas no artigo 116.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
para garantir a uniformidade das normas 
aplicadas em toda a área abrangida pelo 
programa. Quando tal não seja possível, 
um grupo de auditores deve poder prestar 
ajuda à autoridade de auditoria do 

(31) Uma única autoridade de gestão é 
responsável por executar todas as funções 
enumeradas no artigo 116.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
para garantir a uniformidade das normas 
aplicadas em toda a área abrangida pelo 
programa. Quando tal não seja possível, 
um grupo de auditores deve poder prestar 
ajuda à autoridade de auditoria do 
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programa. programa. Deve ser exigida a aplicação 
das normas internacionais de auditoria, a 
fim de garantir um nível adequado de 
qualidade desse trabalho de auditoria.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros farão acompanhar a 
proposta para o programa de cooperação de 
um parecer emitido pelos organismos 
nacionais para a igualdade, sobre as 
medidas estabelecidas nas subalíneas (ii) e 
(iii).

Os Estados-Membros farão acompanhar a 
proposta para o programa de cooperação de 
um parecer emitido pelos organismos 
nacionais para a igualdade, sobre as 
medidas estabelecidas nas subalíneas (ii) e 
(iii). Os Estados-Membros podem 
designar um organismo nacional para a 
igualdade apto a emitir um tal parecer 
sobre a integralidade de cada programa 
de cooperação.

Justificação

A presente alteração visa permitir aos Estados-Membros participantes designar um único 
organismo para a emissão de pareceres relativamente às questões de igualdade, levando a 
que a aplicação deste requisito seja consideravelmente mais simples.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se for necessário, os Estados-Membros e 
os países terceiros ou os territórios 
participantes confirmam por escrito o seu 
acordo quanto ao conteúdo de um 
programa de cooperação antes da sua 
apresentação à Comissão. O referido 
acordo deve igualmente incluir um 
compromisso de todos os 
Estados-Membros participantes no sentido 

5. Se for necessário, os Estados-Membros e 
os países terceiros ou os territórios 
participantes confirmam por escrito o seu 
acordo quanto ao conteúdo de um 
programa de cooperação antes da sua 
apresentação à Comissão. O referido 
acordo deve igualmente incluir um 
compromisso de todos os 
Estados-Membros participantes no sentido 
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de garantirem o cofinanciamento 
necessário à execução do programa de 
cooperação.

de garantirem o cofinanciamento 
necessário à execução do programa de 
cooperação. É necessário o mesmo 
procedimento, a saber, o acordo de todos 
os Estados-Membros e países terceiros ou 
territórios participantes, para qualquer 
alteração do programa de cooperação nos 
termos do artigo 26.º do Regulamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC].

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Os custos de pessoal de uma operação 
podem ser calculados a uma taxa fixa de 15 
% dos custos diretos, excluindo os custos 
de pessoal dessa mesma operação.

Os custos de pessoal de uma operação 
podem ser calculados a uma taxa fixa de 20 
% dos custos diretos, excluindo os custos 
de pessoal dessa mesma operação.

Justificação

Consideramos que a percentagem proposta pela Comissão é insuficiente, atendendo à 
especificidade dos programas de cooperação territorial europeia, cujos custos de pessoal são 
particularmente importantes.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos dos artigos 113.º, n.º 1 e n.º
2 do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], os Estados-Membros que 
participam num programa de cooperação 
designam uma única autoridade de gestão 
e, para efeitos do artigo 113.º, n.º 4, do 
mesmo regulamento, uma única autoridade 
de auditoria, que devem estar situadas no 
mesmo Estado-Membro.

1. Para efeitos dos artigos 113.º, n.º 1 e n.º 
2 do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], os Estados-Membros que 
participam num programa de cooperação 
designam uma única autoridade de gestão 
e, para efeitos do artigo 113.º, n.º 4, do 
mesmo regulamento, uma única autoridade 
de auditoria, que devem estar situadas no 
mesmo Estado-Membro.  Os 
Estados-Membros que participam num 
programa de cooperação podem nomear 
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essa autoridade de gestão única como 
autoridade de certificação.

Justificação

É importante não obrigar a autoridade de gestão do programa CTE a ser igualmente 
responsável pelas tarefas de certificação deste programa, conferindo antes um caráter 
opcional a esta fusão das tarefas de gestão e de certificação.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Desde que o princípio da separação 
de funções seja respeitado, a autoridade 
de gestão e a autoridade de fiscalização 
podem pertencer à mesma autoridade ou 
organismo público. 

Justificação

Esta alteração visa simplificar e harmonizar o Regulamento CTE com o RDC, que estabelece 
a possibilidade de os Estados-Membros reunirem num mesmo organismo a autoridade de 
fiscalização e a autoridade de gestão, desde que funcionalmente independentes. Isto permite 
aos Estados-Membros continuar a reforçar as competências adquiridas no atual período de 
programação. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os responsáveis pelo controlo devem, 
sempre que possível, ser os mesmos 
organismos responsáveis pela realização de 
tais verificações para os programas 
operacionais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, ou, no caso dos países terceiros, 
pela realização de verificações 
comparáveis no âmbito dos instrumentos 

Os responsáveis pelo controlo podem ser 
os mesmos organismos responsáveis pela 
realização de tais verificações para os 
programas operacionais no âmbito do 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego, ou, no caso dos países 
terceiros, pela realização de verificações 
comparáveis no âmbito dos instrumentos 
da política externa da União.
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da política externa da União.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os auditores devem ser funcionalmente 
independentes dos responsáveis pelo 
controlo que efetuam as verificações 
previstas no artigo 22.º

3. A autoridade de fiscalização deve 
assegurar que todos os representantes 
referidos no n.º 2 do presente artigo sejam 
funcionalmente independentes dos 
responsáveis pelo controlo que efetuam as 
verificações previstas no artigo 22.º e 
possuam os conhecimentos e as 
competências profissionais necessárias 
para realizar as auditorias, de acordo com 
as normas de auditoria 
internacionalmente aceites.

Justificação

A autoridade de fiscalização é um elemento importante para que a Comissão possa 
desempenhar o seu papel de supervisão. A aplicação das normas de auditoria 
internacionalmente aceites deve ser exigida, a fim de assegurar um nível adequado da 
qualidade do trabalho de auditoria. Além disso, esta alteração clarifica que todos esses 
representantes devem ser independentes e possuir os conhecimentos e as competências 
profissionais necessárias.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A estratégia de fiscalização prevista 
no n.º 4 do artigo 116.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] deve conter 
uma explicação das medidas tomadas pela 
autoridade de fiscalização tendo em vista 
o cumprimento dos requisitos definidos no 
ponto 3 do presente artigo.
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Justificação

As autoridades de fiscalização poderão não ter os direitos necessários para proceder a 
auditorias nos diversos Estados-Membros. Por conseguinte, a proposta da Comissão prevê 
um grupo de auditores com representantes de cada Estado-Membro. A autoridade de 
fiscalização deve explicar as medidas adotadas a este respeito no quadro da estratégia de 
fiscalização.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os relatórios da autoridade de 
auditoria são comunicados às instituições 
nacionais de fiscalização dos 
Estados-Membros participantes no 
programa de cooperação territorial e ao 
Tribunal de Contas Europeu.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição do FEDER para os 
programas de cooperação é paga numa 
conta única, sem contas secundárias 
nacionais.

1. A contribuição do FEDER para os 
programas de cooperação é paga numa 
conta única, sem contas secundárias 
nacionais. Esta conta pode ser utilizada 
para todas as despesas e receitas 
relacionadas com o programa.

Justificação

A alteração deixa em aberto a possibilidade de utilizar uma única conta para todos os fluxos 
financeiros relacionados com um determinado programa de cooperação. Tal possibilidade 
simplificaria a administração e garantiria um processo de auditoria claro.
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