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ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
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 […] 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento anual da União 
estabelece os princípios gerais no que 
respeita à execução do orçamento anual 
da União. Torna-se, por conseguinte, 
necessário assegurar a coerência entre 
esse Regulamento e as disposições que 
regem o FSE.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) as autoridades responsáveis pelo 
programa ao abrigo do qual essa operação 
é apoiada cumprem as obrigações em 
matéria de gestão, controlo e auditoria da 
operação ou celebram, para esse efeito, 
acordos com as autoridades no Estado-
Membro em que a operação é executada, 
desde que se sejam preenchidas as 
condições estabelecidas no n.º 2, 
alínea a), e cumpridas as obrigações de 
gestão, controlo e auditoria da operação.

(b) as autoridades responsáveis pelo 
programa ao abrigo do qual essa operação 
é apoiada cumprem as obrigações em 
matéria de gestão, controlo e auditoria da 
operação ou celebram, para esse efeito, 
acordos com as autoridades no Estado-
Membro em que a operação é executada.

Justificação

Adaptação ao COM(2011)0615.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para além das despesas referidas no 
artigo 59.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º […], a aquisição de infraestruturas, 
terrenos e bens imóveis não são elegíveis 
para efeitos de subvenções do FSE.

3. Para além das despesas referidas no 
artigo 59.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º […], a aquisição de infraestruturas, 
terrenos e bens imóveis, 
independentemente do seu valor, não são 
elegíveis para efeitos de subvenções do 
FSE.

Justificação

Adaptação ao COM(2011)0615.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A auditoria financeira tem por único
objetivo a verificação do cumprimento das 
condições de reembolso pela Comissão, 
com base em tabelas de custos unitários e 
montantes fixos.

Qualquer auditoria financeira considerada 
necessária tem por objetivo a verificação 
do cumprimento das condições de 
reembolso pela Comissão, com base em 
tabelas de custos unitários e montantes 
fixos.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Ao utilizar estas formas de financiamento, 
o Estado-Membro pode aplicar as suas 
próprias práticas contabilísticas em apoio 
das operações. Para efeitos do presente 

Ao utilizar estas formas de financiamento, 
o Estado-Membro pode aplicar as suas 
próprias práticas contabilísticas em apoio 
das operações.
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regulamento e do Regulamento (UE) 
n.º […], tais práticas contabilísticas e 
verbas resultantes não estão sujeitas a 
auditoria pela autoridade auditora nem 
pela Comissão.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
16.º, tendo em vista a definição das regras 
e das condições específicas atinentes às 
candidaturas dos Estados-Membros, 
incluindo os montantes máximos das 
garantias baseadas nas políticas, zelando 
nomeadamente por que a sua utilização não 
conduza a um endividamento excessivo 
dos organismos públicos.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
16.º, tendo em vista a definição das regras 
e das condições específicas atinentes às 
candidaturas dos Estados-Membros, 
incluindo os montantes máximos das 
garantias baseadas nas políticas, zelando 
nomeadamente por que a sua utilização não 
conduza a um endividamento excessivo 
dos organismos públicos. Esses atos 
delegados devem respeitar os princípios 
estipulados no Regulamento (UE) n.º […] 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento anual da União.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores comuns relativos à 
administração dos fundos do FSE nos 
Estados-Membros:
– número de trabalhadores afetos à 
gestão, concessão e controlo dos fundos 
do FSE nos respetivos Estados-Membros.
Todos os dados devem ser discriminados 
pelos níveis NUTS correspondentes.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estes dados sobre os participantes numa 
operação apoiada pelo FSE devem ser 
fornecidos nos relatórios anuais de 
execução, de acordo com o artigo 44.º, n.ºs 
1 e 2, e com o artigo 101.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Todos os 
dados devem ser discriminados por sexo.

Estes dados sobre os participantes numa 
operação apoiada pelo FSE devem ser 
fornecidos nos relatórios anuais de 
execução, de acordo com o artigo 44.º, n.ºs 
1 e 2, e com o artigo 101.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Todos os 
dados devem ser discriminados por sexo e
pelos respetivos níveis NUTS.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.ºs 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […].

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.ºs 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […].
Os dados devem ser discriminados pelos 
respetivos níveis NUTS.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.ºs 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […]. 
Todos os dados devem ser discriminados 
por sexo.

Estes dados devem ser fornecidos nos
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.ºs 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […]. 
Todos os dados devem ser discriminados 
por sexo e pelos respetivos níveis NUTS.



AD\903602PT.doc 7/8 PE480.546v02-00

PT

Alteração 11

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]. A sua recolha é feita com 
base numa amostra representativa de 
participantes em cada eixo prioritário ou 
domínio subprioritário. A validade interna 
da amostra deve ser garantida de maneira a 
que os dados possam ser generalizados a 
nível do eixo prioritário ou domínio 
subprioritário. Todos os dados devem ser 
discriminados por sexo.

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]. A sua recolha é feita com 
base numa amostra representativa de 
participantes em cada eixo prioritário ou 
domínio subprioritário. A validade interna 
da amostra deve ser garantida de maneira a 
que os dados possam ser generalizados a 
nível do eixo prioritário ou domínio 
subprioritário. Todos os dados devem ser 
discriminados por sexo e pelos respetivos 
níveis NUTS.
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