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Alteração 5
Kinga Göncz

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Sublinha a importância de uma 
maior utilização das sinergias e 
complementaridades dos diferentes 
instrumentos financeiros disponíveis, 
nomeadamente o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Social Europeu, o 
Fundo Europeu de Integração, o 
Programa de Acção Comunitária no 
domínio da Saúde Pública e o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural,  a fim de cumprir as metas
complexas da Estratégia UE 2020, que 
visa um crescimento  mais inteligente, 
mais ecológico e socialmente inclusivo, e 
conceder um apoio mais eficaz às 
microrregiões menos favorecidas e aos 
grupos mais vulneráveis que enfrentam 
complexas desvantagens 
pluridimensionais. 

Or. en

Alteração 6
Kinga Göncz

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento comunitário, ajudar a 
acelerar o investimento nos 
Estados-Membros e nas regiões e aumentar 
o impacto do financiamento na economia, é 

2) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento da União, ajudar a acelerar 
o investimento nos Estados-Membros e nas 
regiões e aumentar o impacto do 
financiamento na economia, é também 
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necessário simplificar mais as regras da
política de coesão.

necessário simplificar mais as regras que 
regem o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu e o Fundo de Coesão, 
quer ao nível da União, quer nacional.

Or. en

Alteração 7
Birgit Sippel

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento comunitário, ajudar a 
acelerar o investimento nos 
Estados-Membros e nas regiões e 
aumentar o impacto do financiamento na 
economia, é necessário simplificar mais as 
regras da política de coesão.

(2) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento da União Europeia, ajudar a 
acelerar o investimento nos 
Estados-Membros e nas regiões e reforçar
o impacto do financiamento na economia e 
a criação de postos de trabalho 
sustentáveis e que assegurem a 
participação na sociedade, é necessário 
simplificar mais as regras da política de 
coesão.

Or. de

Alteração 8
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2). A fim de facilitar a gestão do 
financiamento comunitário, ajudar a 
acelerar o investimento nos 
Estados-Membros e nas regiões e 
aumentar o impacto do financiamento na 
economia, é necessário simplificar mais as 
regras da política de coesão.

(2). A fim de facilitar a gestão do 
financiamento comunitário, ajudar a 
acelerar o investimento a todos os níveis 
do governo - do nacional ao local - e 
aumentar o impacto do financiamento na 
economia  e os seus actores, sobretudo as 
PMI, tendo assim um impacto positivo no 
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emprego, é necessário simplificar mais as 
regras da política de coesão.

Or. it

Alteração 9
Pervenche Berès

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) A Comissão deve apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre as consequências do 
presente regulamento para o nível de 
pagamentos e em que medida é que irá ter 
em conta o nível de pagamentos no seu 
projecto de orçamento e na revisão das 
perspectivas financeiras. O relatório da 
Comissão deve também avaliar as 
consequências para o emprego e a 
inclusão social.

Or. en

Alteração 10
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de facilitar a adaptação dos 
programas operacionais para darem 
resposta à crise financeira e económica 
actual, os Estados-Membros deveriam 
apresentar uma análise que justificasse a 
revisão de um programa operacional em 
vez de uma avaliação.

(6) A fim de facilitar a adaptação dos 
programas operacionais para darem 
resposta à crise financeira e económica 
actual e aos seus efeitos sobre as empresas 
e o emprego, os Estados-Membros 
deveriam apresentar uma análise que 
justificasse a revisão de um programa 
operacional em vez de uma avaliação.
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Or. it

Alteração 11
Birgit Sippel

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Precisamente em tempos de crise, 
em que a pressão sobre o mercado de 
trabalho e o perigo de despedimentos 
aumentam, é necessário poder reagir de 
forma flexível, a fim de poder ajudar de 
forma específica Estados-Membros 
particularmente afectados ou 
determinadas regiões. Por esse motivo, é 
importante criar regras que permitam que 
o Fundo Social Europeu reaja 
rapidamente também no futuro, a fim de 
evitar atrasos na execução de programas 
e efeitos negativos sobre a manutenção e 
criação de postos de trabalho sustentáveis 
e que assegurem a participação na 
sociedade.

Or. de

Alteração 12
Gesine Meissner

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A) Cumpre velar pela correcta 
aplicação dos programas operacionais e 
pela utilização optimizada do 
financiamento da União para fazer face à 
necessidade de implementar as medidas 
activas do mercado de trabalho, como 
sejam a formação dos desempregados, a 
antecipação e a gestão das 
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reestruturações, a adaptação das 
competências dos trabalhadores às 
necessidades do mercado de trabalho de 
acordo com a economia, ou, ainda, a 
oferta de estágios de formação de grande 
qualidade para os jovens.  A necessidade 
de manter as pessoas em situação de 
emprego ou de lhes permitir reencontrar 
trabalho torna-se mais urgente num 
período de crise económica e financeira.

Or. en

Alteração 13
Birgit Sippel

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Devido a circunstâncias 
excepcionais e tendo em conta o impacto 
grave e sem precedentes da crise 
económica e financeira actual sobre os 
orçamentos dos Estados-Membros, é 
necessária, para 2010, uma fracção de 
pré-financiamento adicional para os 
Estados-Membros mais duramente 
atingidos pela crise, a fim de permitir um 
fluxo de tesouraria regular e de facilitar 
pagamentos aos beneficiários durante a 
implementação dos programas.

Or. de
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Alteração 14
Birgit Sippel

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Convém prolongar o prazo para o 
cálculo da anulação automática das 
autorizações orçamentais anuais relativas 
à contribuição total anual de 2007, a fim 
de melhorar a absorção dos fundos 
autorizados para certos programas 
operacionais. Esta flexibilidade é 
necessária devido ao arranque mais lento 
do que o previsto dos programas e à sua 
aprovação tardia. Tendo em conta a crise, 
é assim possível conceder um apoio 
adequado a iniciativas de manutenção e 
de criação de mais postos de trabalho. 

Or. de

Alteração 15
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulation (EC) No 1083/2006
Artigo 44 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) instrumentos de engenharia financeira 
destinados a empresas, sobretudo pequenas 
e médias empresas, tais como fundos de 
capital de risco, fundos de garantia e 
fundos para empréstimos;

a) instrumentos de engenharia financeira 
destinados a empresas, sobretudo pequenas 
e médias empresas, tais como fundos de 
capital de risco, fundos de garantia, 
microcréditos e fundos para empréstimos;

Or. de
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Alteração 16
Ádám Kósa

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

4-A) O n.º 1 do artigo 47.º passa a ter a 
seguinte redacção:  
"1. As avaliações têm como objectivo 
melhorar a qualidade, a eficácia e a 
coerência da intervenção dos fundos e a 
estratégia e execução dos programas 
operacionais no que respeita aos 
problemas estruturais específicos que 
afectam os Estados-Membros e as 
regiões em causa, tendo em conta o 
objectivo do desenvolvimento 
sustentável e a legislação da UE
pertinente em matéria de impacto 
ambiental, incluindo o processo de um 
ambiente sem barreiras para as pessoas 
deficientes, e de avaliação ambiental 
estratégica.

Or. en

Justificação

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 
stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation 
indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in 
defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various 
stages of implementation". 

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) 
No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 
on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make 
Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This 
proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually 
implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in 
the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of 
persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last 
November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European 
Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.
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Alteração 17
Corina Creţu

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 55 – n.º 2 – terceiro parágrafo 

Texto da Comissão Alteração

5-A) O terceiro parágrafo do n.º 2, do 
artigo 55.º passa a ter a seguinte 
redacção:  
“No cálculo, a autoridade de gestão tem 
em conta o período de referência 
adequado para a categoria de 
investimento em causa, a categoria do 
projecto, a rentabilidade normalmente 
prevista nesta categoria de investimento, 
a aplicação do princípio do 
poluidor-pagador e, onde necessário, 
considerações de equidade relacionadas 
com a prosperidade relativa do 
Estado-Membro em causa.”

Or. en

Alteração 18
Corina Creţu

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que não seja objectivamente 
possível estimar com antecedência as 
receitas, as receitas líquidas geradas nos 
cinco anos seguintes à conclusão de uma 
operação devem ser deduzidas das 

3. Sempre que não seja objectivamente 
possível, ou tecnicamente fiável, estimar 
com antecedência as receitas, as receitas 
líquidas geradas nos cinco anos seguintes à 
conclusão de uma operação devem ser 
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despesas declaradas à Comissão. deduzidas das despesas declaradas à 
Comissão.

Or. en

Alteração 19
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 - alínea a)
Regulation (EC) No 1083/2006
Artigo 57 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão deve assegurar que a participação 
dos fundos só fique definitivamente 
afectada a uma operação que inclui 
investimento em infra-estrutura ou 
investimento produtivo se, no prazo de 
cinco anos a contar da sua conclusão, a 
operação não sofrer qualquer alteração 
substancial resultante quer de uma 
mudança na natureza da propriedade de 
uma infra-estrutura, quer da cessação de 
uma actividade produtiva e que afecte a sua 
natureza ou as suas condições de execução 
ou proporcione uma vantagem indevida a 
uma empresa ou a um organismo público.

1. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão deve assegurar que a participação 
dos fundos só fique definitivamente 
afectada a uma operação que inclui 
investimento em infra-estrutura ou 
investimento produtivo se, no prazo de dez 
anos a contar da sua conclusão, a operação 
não sofrer qualquer alteração substancial 
resultante quer de uma mudança na 
natureza da propriedade de uma infra-
estrutura, quer da cessação de uma 
actividade produtiva e que afecte a sua 
natureza ou as suas condições de execução 
ou proporcione uma vantagem indevida a 
uma empresa ou a um organismo público.

Or. de

Alteração 20
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulation (EC) No 1083/2006
Artigo 57 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reduzir os Os Estados-Membros podem reduzir os 
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prazos estabelecidos no primeiro parágrafo 
a três anos, em caso da manutenção de um 
investimento ou de empregos criados por 
PME.»

prazos estabelecidos no primeiro parágrafo 
a cinco anos, em caso da manutenção de 
um investimento ou de empregos criados 
por PME.»

Or. de

Alteração 21
Birgit Sippel

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-A (novo)
Regulation (EC) No 1083/2006
Artigo 82 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No n.º 1 do artigo 82.º, é aditada a 
seguinte alínea:
“(e-A) para os Estados-Membros aos 
quais, em 2009, foram concedidos 
empréstimos nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 332/2002 do Conselho, de 18 de 
Fevereiro de 2002, que estabelece um 
mecanismo de apoio financeiro a médio 
prazo às balanças de pagamentos dos 
Estados-Membros1 ou os 
Estados-Membros cujo PIB diminuiu, em 
2009, mais de 10% em termos reais 
relativamente ao ano anterior ou cuja 
taxa de desemprego total ou em 
determinadas regiões registou um 
aumento superior a três pontos 
percentuais, por confronto com o ano 
anterior, em 2010, 2% da contribuição do 
Fundo de Coesão e 4% da contribuição do 
Fundo Social Europeu para o programa 
operacional.
1 JO L 53 de 23.2.2002, p. 1.

Or. de
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Alteração 22
Pervenche Berès

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 12-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 93 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

12-A) O n.º 1 do artigo 93.º passa a ter a 
seguinte redacção:  
"1. É automaticamente anulada pela 
Comissão qualquer parte do montante 
calculado nos termos do segundo 
parágrafo relativa a um programa 
operacional que não tenha sido utilizada 
para o pagamento do pré-financiamento 
ou para a realização de pagamentos 
intermédios, ou em relação à qual não 
tenha sido apresentado à Comissão, até 
31 de Dezembro do segundo ano 
seguinte ao da autorização orçamental, 
qualquer pedido de pagamento, em 
conformidade com o artigo 86.º, com a 
excepção mencionada no n.º 2.
Para efeitos da anulação automática de 
autorizações referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão calculará o 
montante somando um sexto da 
autorização orçamental anual relativa à 
contribuição total anual para 2007 a cada 
uma das autorizações orçamentais de 
2008 a 2013".

Or. en

Justificação

O adiamento da anulação automática de autorizações concedidas em 2007 permite alguma 
flexibilidade numa situação em que a aprovação de programas operacionais tem sido mais 
lenta que o previsto.
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Alteração 23
Birgit Sippel

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 12-A (novo)
Regulation (EC) No 1083/2006
Artigo 93 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O nº 1 do artigo 93° é substituído 
pelo seguinte:
"1. É automaticamente anulada pela 
Comissão a parte do montante calculado 
nos termos do segundo parágrafo relativa 
a um programa operacional que não 
tenha sido utilizada para o pagamento do 
pré-financiamento ou para a realização 
de pagamentos intermédios, ou em 
relação à qual não tenha sido 
apresentado à Comissão, até 31 de 
Dezembro do segundo ano seguinte ao da 
autorização orçamental, qualquer pedido 
de pagamento, em conformidade com o 
artigo 86.º,  com a excepção mencionada 
no n.º 2.
Para efeitos de anulação automática de 
autorizações, a Comissão calculará o 
montante somando um sexto da 
autorização orçamental anual de 2007 a 
cada uma das autorizações orçamentais de 
2008 a 2013".

Or. de

Alteração 24
Pervenche Berès

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 12-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 93 – n.º 2 -A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

12-B) É aditado o seguinte n.º 2-A ao 
artigo 93.°:
"2-A. Em derrogação ao primeiro 
parágrafo do n.º 1 e do n.º 2, os prazos 
para a anulação automática de 
autorizações não serão aplicados à 
autorização orçamental anual relativa à 
contribuição total anual referente a 
2007.”

Or. en

Justificação

O adiamento da anulação automática de autorizações concedidas em 2007 permite alguma 
flexibilidade numa situação em que a aprovação de programas operacionais tem sido mais 
lenta que o previsto.

Alteração 25
Birgit Sippel

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1- ponto 12-B (novo)
Regulation (EC) No 1083/2006
Artigo 93 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 93.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"2-A. Em derrogação do disposto no 
primeiro parágrafo do n.º 1 e no n.º 2, os
prazos para a anulação automática de 
autorizações não são aplicáveis às 
autorizações orçamentais anuais relativas 
à contribuição total anual para 2007.”

Or. de
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Alteração 26
Pervenche Berès

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Disposições transitórias

A fim de satisfazer as condições 
excepcionais da transição para as regras 
de anulação de autorizações introduzidas 
pelo presente Regulamento, as dotações 
que tiverem sido anuladas devido à 
anulação pela Comissão de autorizações 
relativas ao exercício de 2007, em 
aplicação do primeiro parágrafo do n.º 1 
do artigo 93.º e do artigo 97.º do 
Regulamento n.º 1083/2006, nos termos 
do artigo 11.º do Regulamento 
Financeiro, serão reconstituídas na 
medida necessária para a aplicação do 
segundo parágrafo do n.º 1 do artigo 93.º 
do Regulamento n.º 1083/2006.

Or. en

Justificação

O adiamento da anulação automática de autorizações concedidas em 2007 permite alguma 
flexibilidade numa situação em que a aprovação de programas operacionais tem sido mais 
lenta que o previsto.


