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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 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em conformidade com o artigo 317.º do 
Tratado, e no contexto da gestão 
partilhada, devem ser especificadas as 
condições que permitem à Comissão 
exercer as suas responsabilidades na 
execução do Orçamento Geral da União 
Europeia e clarificadas as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
em matéria de cooperação. Essas condições 
devem permitir à Comissão certificar-se de 
que os Estados-Membros estão a utilizar o 
Fundo na observância da legalidade e da 
regularidade e em conformidade com o 
princípio da boa gestão financeira, na 
aceção do Regulamento n.º … do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui o Regulamento Financeiro
aplicável ao Orçamento Geral da União 
Europeia (a seguir designado «o 
Regulamento Financeiro»)1.

(5) Em conformidade com o artigo 317.º do 
Tratado, e no contexto da gestão 
partilhada, devem ser especificadas as 
condições que permitem à Comissão 
exercer as suas responsabilidades na 
execução do Orçamento Geral da União 
Europeia e clarificadas as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
em matéria de cooperação. Essas condições 
deverão permitir à Comissão certificar-se 
de que os Estados-Membros estão a utilizar 
os Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus na observância da legalidade e da 
regularidade e em conformidade com o 
princípio da boa gestão financeira, na 
aceção do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012,
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao Orçamento Geral da União1

(a seguir designado «o Regulamento 
Financeiro»). No exercício das suas 
competências de execução do orçamento, 
a Comissão deve promover e intensificar o 
uso das auditorias de resultados.

_____________ ____________
1 JO L, , p. . 1 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e 
com a legislação da União, 
designadamente no que se refere à 
segurança dos produtos distribuídos às 
pessoas mais carenciadas.

(6) Essas disposições devem ser coerentes 
com as disposições do Regulamento 
Financeiro e garantir também que as
intervenções apoiadas são conformes com 
outra legislação nacional e legislação da 
União, designadamente no que se refere à 
segurança dos produtos distribuídos às 
pessoas mais carenciadas.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A contribuição para o objetivo global da 
União de reduzir em pelo menos 20 
milhões o número de pessoas em risco de 
pobreza e exclusão social, tendo em conta 
o tipo de privação material a considerar e 
as circunstâncias nacionais em termos de 
pobreza e exclusão social e privação 
material;

a) A contribuição para o objetivo global da 
União de reduzir em pelo menos 20 
milhões o número de pessoas em risco de 
pobreza e exclusão social, tendo em conta 
o tipo de privação material a considerar e 
as circunstâncias nacionais em termos de 
pobreza e exclusão social e privação 
material, bem como de pessoas cujos 
rendimentos e património sejam 
negativos;

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve empreender, por sua 
iniciativa e em estreita cooperação com os 
Estados-Membros, uma avaliação ex-post, 
recorrendo a ajuda de peritos externos, para 
aferir da eficácia e da sustentabilidade dos 
resultados obtidos e do valor acrescentado 
do Fundo. A avaliação ex-post deve estar 
concluída até 31 de dezembro de 2023.

A Comissão deve empreender, por sua 
iniciativa e em estreita cooperação com os 
Estados-Membros, uma avaliação ex-post, 
recorrendo a ajuda de peritos externos, para 
aferir da eficácia e da sustentabilidade dos 
resultados obtidos e do valor acrescentado 
do Fundo, no que diz respeito aos novos 
carenciados, cujos rendimentos sejam 
negativos, e aos proprietários de 
habitações cuja situação líquida seja 
negativa. A avaliação ex-post deve estar 
concluída até 31 de dezembro de 2023.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Elaborar as contas anuais a que se refere 
o artigo 56.º, n.º 5, alínea a), do 
Regulamento Financeiro;

2. Elaborar as contas anuais a que se refere 
o artigo 59.º, n.º 5, alínea a), do 
Regulamento Financeiro;

Or. en

Alteração6

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O intercâmbio oficial de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 

4. O intercâmbio oficial de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 
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de intercâmbio de dados criado em 
conformidade com os termos e as
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Os 
referidos atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 60.º, n.º 3.

de intercâmbio de dados criado em 
conformidade com os termos e as 
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de um ato delegado, nos 
termos do artigo 59.º.

Or. en

Alteração7

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A mesma autoridade deve, no prazo de 
seis meses a contar da data de adoção do 
programa operacional, preparar uma 
estratégia para a realização das auditorias. 
A estratégia de auditoria deve definir a 
metodologia, o método de amostragem das 
auditorias às operações e a planificação das 
auditorias para o exercício contabilístico 
em curso e para os dois exercícios 
contabilísticos seguintes. A estratégia de 
auditoria deve ser atualizada anualmente, a 
partir de 2016 e até 2022 inclusive. A 
autoridade de auditoria deve apresentar a 
estratégia de auditoria à Comissão, se tal 
lhe for pedido.

4. A mesma autoridade deve, no prazo de 
seis meses a contar da data de adoção do 
programa operacional, preparar uma 
estratégia para a realização das auditorias. 
A estratégia de auditoria deve definir a 
metodologia, o método de amostragem das 
auditorias às operações e a planificação das 
auditorias para o exercício contabilístico 
em curso e para os dois exercícios 
contabilísticos seguintes. A estratégia de 
auditoria deve ser atualizada anualmente, a 
partir de 2016 e até 2022 inclusive. A 
autoridade de auditoria deve apresentar a 
estratégia de auditoria à Comissão. A 
Comissão deve ser habilitada a solicitar à 
autoridade de fiscalização que altere a 
sua estratégia de auditoria, já que, a seu 
ver, são necessárias alterações, a fim de 
assegurar a correta realização das 
auditorias, de acordo com as normas de 
auditoria internacionalmente aceites. Ao 
proceder deste modo, a Comissão deve 
assegurar que as auditorias de resultados 
são devidamente tidas em conta.

Or. en
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Alteração8

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um parecer de auditoria em 
conformidade com o artigo 56.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro;

a) Um parecer de auditoria em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro;

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos de execução, os modelos da estratégia 
de auditoria, do parecer de auditoria e do 
relatório anual de controlo, bem como a 
metodologia a utilizar para a amostragem 
referida no n.º 4. Os referidos atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 60.º, n.º 3.

6. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados, os modelos da estratégia de 
auditoria, do parecer de auditoria e do 
relatório anual de controlo, bem como a 
metodologia a utilizar para a amostragem 
referida no n.º 4. Os referidos atos 
delegados devem ser adotados pelo 
procedimento a que se refere o artigo 59.º.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode exigir que um Estado-
Membro tome as medidas necessárias para 
garantir o funcionamento eficaz do seu 
sistema de gestão e de controlo ou a 
exatidão das despesas em conformidade 

3. A Comissão exige que um 
Estado-Membro tome as medidas 
necessárias para garantir o funcionamento 
eficaz do seu sistema de gestão e de 
controlo ou a exatidão das despesas em 
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com o presente regulamento. conformidade com o presente regulamento.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para cada ano a partir de 2015 até e 
incluindo 2022, o Estado-Membro deve 
apresentar à Comissão até 15 de fevereiro 
do ano seguinte ao final do período 
contabilístico os seguintes documentos e 
informações, em conformidade com o 
artigo 56.º do Regulamento Financeiro:

1. Para cada ano a partir de 2015 até e 
incluindo 2022, o Estado-Membro deve 
apresentar à Comissão até 15 de fevereiro 
do ano seguinte ao final do período 
contabilístico os seguintes documentos e 
informações, em conformidade com o 
artigo 59.º do Regulamento Financeiro:

a) As contas anuais certificadas das 
entidades relevantes designadas nos termos 
do artigo 32.º, conforme referido no artigo 
56.º, n.º 5, do Regulamento Financeiro;

a) As contas anuais certificadas das 
entidades relevantes designadas nos termos 
do artigo 32.º, conforme referido no artigo 
59.º, n.º 5, do Regulamento Financeiro;

b) A declaração de gestão a que faz 
referência o artigo 56.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro;

b) A declaração de gestão a que faz 
referência o artigo 59.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro;

c) Uma síntese anual dos relatórios finais 
de auditoria e dos controlos realizados, 
incluindo uma análise da natureza e da 
extensão dos erros e das lacunas, assim 
como das ações corretivas empreendidas 
ou programadas;

c) Uma síntese anual dos relatórios finais 
de auditoria e dos controlos realizados, 
incluindo uma análise da natureza e da 
extensão dos erros e das lacunas, assim 
como das ações corretivas empreendidas 
ou programadas;

d) Um parecer de auditoria do organismo 
de auditoria independente designado a que 
faz referência o artigo 56.º, n.º 5 do 
Regulamento Financeiro, acompanhado de 
um relatório de controlo que apresenta as 
conclusões das auditorias relativas ao 
exercício contabilístico abrangido pelo 
parecer.

d) Um parecer de auditoria do organismo 
de auditoria independente designado a que 
faz referência o artigo 59.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro, acompanhado de 
um relatório de controlo que apresenta as 
conclusões das auditorias relativas ao 
exercício contabilístico abrangido pelo 
parecer.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão deve garantir que 
todos os documentos comprovativos das 
operações sejam colocados à disposição da 
Comissão e do Tribunal de Contas 
Europeu, se estes os solicitarem, por um 
período de três anos. O período de três
anos principia no dia 31 de dezembro do 
ano de adoção da decisão de aprovação 
das contas pela Comissão nos termos do 
artigo 47.º ou, o mais tardar, a partir da 
data de pagamento do saldo final.

1. A autoridade de gestão deve garantir que 
todos os documentos comprovativos das 
operações sejam colocados à disposição da 
Comissão e do Tribunal de Contas 
Europeu, se estes os solicitarem, por um 
período de cinco anos. O período de cinco
anos principia a partir da data de 
pagamento do saldo final.

O período de três anos será interrompido 
em caso de processo judicial ou 
administrativo, ou ainda, mediante pedido 
devidamente fundamentado da Comissão.

O período de cinco anos será interrompido 
em caso de processo judicial ou 
administrativo, ou ainda, mediante pedido 
devidamente fundamentado da Comissão.

Or. en


