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Alteração 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com as conclusões 
do Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010, em que a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo foi adotada, a União e os 
Estados-Membros devem garantir a 
implementação de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
promovendo simultaneamente um 
desenvolvimento harmonioso da União e 
reduzindo as disparidades regionais.

Suprimido

Or. en

Alteração 91
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Desde a sua conceção à sua 
execução, os fundos estruturais devem ter 
em conta as prioridades e os princípios do 
Small Business Act (SBA) para a Europa, 
em particular, o princípio «Pensar 
pequeno, antes de mais».

Or. fr

Alteração 92
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não-
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação,
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não-
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e da não discriminação, bem 
como organizações não governamentais 
que promovam a inclusão social e 
organizações ativas nos domínios da 
cultura, da educação e da juventude. Deve 
ser dada especial atenção aos grupos 
passíveis de ser afetados pelos programas 
e que sintam dificuldades para influenciá-
los. A cooperação com os parceiros deve 
seguir as melhores práticas. Cada Estado-
Membro deve garantir um nível adequado 
de assistência técnica para facilitar o seu 
envolvimento e participação em todas as 
fases do processo de programação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Assim, os 
parceiros devem representar os diferentes 
níveis territoriais em conformidade com a 
estrutura institucional dos 
Estados-Membros. Os parceiros devem 
escolher e nomear os membros seus 
representantes no comité de 
monitorização. Deverão ser atribuídos 
poderes à Comissão para adotar atos 
delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
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contratos de parceria e dos programas.

Or. en

Alteração 93
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve estabelecer uma parceria 
com os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
organizações ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve estabelecer uma parceria 
com os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
organizações ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que, após consulta dos 
parceiros sociais europeus, prevejam um 
código de conduta, a fim de garantir uma 
participação coerente dos parceiros na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.

Or. fr

Alteração 94
Nadja Hirsch
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados que prevejam um 
código de conduta, a fim de garantir uma 
participação coerente dos parceiros na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverá exigir-se
à Comissão que disponibilize um código 
de conduta, a fim de garantir uma 
participação coerente dos parceiros na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.

Or. de

Alteração 95
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos QEC, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos QEC, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, tendo 
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como combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

em conta estratégia para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres1, o 
pacto para a igualdade entre homens e 
mulheres2 e atos de execução e outras 
políticas, aos níveis da UE, nacional e 
regional, destinados a aplicar o artigo 8.º 
do Tratado, bem como combater a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, idade ou 
orientação sexual, e deficiência, tendo em 
conta, designadamente, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os direitos das 
pessoas com deficiência, em vigor desde 
3 de maio de 2008, e as políticas da UE 
destinadas a aplicá-la.

1 COM(2010)0491.
2 Pacto Europeu para a Igualdade entre 
Homens e Mulheres (2011-2020), adotado 
pelo Conselho em 7 de março de 2011.

Or. en

Alteração 96
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos QEC, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos QEC, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual conforme disposto no artigo 2.º do 
Tratado da União Europeia, no artigo 10.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e no artigo 21.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais.
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Or. en

Alteração 97
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A União Europeia e a maioria dos 
Estados-Membros são partes na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
direitos das pessoas com deficiência, 
estando os restantes Estados-Membros em 
vias de a ratificar. Importa que a 
execução dos projetos relevantes tenha em 
consideração as obrigações decorrentes 
da referida Convenção, em matéria, 
designadamente, de educação, emprego e 
acessibilidade, em todos os projetos 
apoiados pelos Fundos QEC.

Or. en

Alteração 98
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A União Europeia e a maioria dos 
Estados-Membros são partes na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
direitos das pessoas com deficiência. 
Importa que a execução dos projetos 
relevantes tenha em consideração as 
obrigações decorrentes da referida 
Convenção, em matéria, designadamente, 
de educação, emprego e acessibilidade, 
em todos os projetos apoiados pelos 
Fundos QEC.
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Or. en

Alteração 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para atingir as metas e os objetivos 
da União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos QEC devem concentrar o seu 
apoio num número limitado de objetivos 
temáticos. O âmbito exato de cada Fundo 
QEC deveria ser definido nas regras 
específicas dos Fundos e pode ser limitado 
a apenas alguns dos objetivos temáticos 
definidos no presente regulamento.

(13) O âmbito exato de cada Fundo QEC 
deveria ser definido nas regras específicas 
dos Fundos.

Or. en

Alteração 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-chave dos Fundos QEC, com 
vista a fornecer uma orientação estratégica 
mais clara para o processo de programação 
a nível dos Estados-Membros e das 
regiões. O Quadro Estratégico Comum 
deverá facilitar a coordenação setorial e 
territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos QEC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União.

(14) A Comissão deve propor um Quadro 
Estratégico Comum, a adotar pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho de 
acordo com o processo legislativo 
ordinário, que traduza os objetivos da 
União em ações-chave dos Fundos QEC, 
com vista a fornecer uma orientação 
estratégica mais clara para o processo de 
programação a nível dos Estados-Membros
e das regiões. O Quadro Estratégico 
Comum deverá facilitar a coordenação 
setorial e territorial da intervenção da 
União no âmbito dos Fundos QEC e com 
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outras políticas e instrumentos relevantes 
da União.

Or. en

Alteração 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Quadro Estratégico Comum deve 
assim estabelecer as áreas fundamentais de 
apoio, os desafios territoriais a abordar, os 
objetivos políticos, as prioridades em 
matéria de atividades de cooperação, bem 
como os mecanismos de coordenação e os 
mecanismos que permitam a coerência e a 
consistência com as políticas económicas
dos Estados-Membros e da União.

(15) O Quadro Estratégico Comum deve 
assim estabelecer as áreas fundamentais de 
apoio, os desafios territoriais a abordar, os 
objetivos políticos, as prioridades em 
matéria de atividades de cooperação, bem 
como os mecanismos de coordenação e os 
mecanismos que permitam a coerência e a 
consistência com o objetivo dos 
Estados-Membros e da União de realizar o 
desenvolvimento sustentável nas vertentes 
social e ambiental.

Or. en

Alteração 102
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
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empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC, assim 
como estabelecer as disposições 
destinadas a garantir o acesso aos fundos, 
designadamente às PME e 
microempresas, e a assegurar a aplicação 
eficaz e eficiente dos Fundos QEC.

Or. es

Alteração 103
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

(16) Cada Estado-Membro deve elaborar, 
em cooperação com os seus parceiros,
nomeadamente os referidos no artigo 5.º, 
n.º 1, e em diálogo com a Comissão, um 
Contrato de Parceria. O Contrato de 
Parceria deverá selecionar os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum, inseri-los no contexto nacional e 
definir compromissos empenhados no que 
se refere à realização dos objetivos da 
União, através da programação dos Fundos 
QEC.

Or. en

Alteração 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum, cada Estado-Membro deve 
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Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

elaborar, em cooperação com os seus 
parceiros e em diálogo com a Comissão, 
um Contrato de Parceria. O Contrato de 
Parceria deverá traduzir os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum no contexto nacional e definir 
compromissos empenhados no que se 
refere à realização dos objetivos da União, 
através da programação dos Fundos QEC.

Or. en

Alteração 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento 
necessário a uma utilização eficaz do apoio 
da União. O cumprimento dessas 
condições ex ante deve ser analisado pela 
Comissão no quadro da avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. No 
caso de incumprimento de uma condição 
ex ante, a Comissão deve ter competência 
para suspender os pagamentos destinados 
ao programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. Os 
Estados-Membros devem assegurar o 
enquadramento necessário a uma utilização 
eficaz do apoio da União, a analisar pela 
Comissão no quadro da avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas.

Or. en

Alteração 106
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de
incumprimento de uma condição ex ante, 
a Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de o 
Estado-Membro não realizar qualquer 
trabalho tendo em vista o seu 
cumprimento apesar das recomendações 
da Comissão, esta pode ter competência 
para suspender os pagamentos destinados 
ao programa. Ao decidir a suspensão, a 
Comissão deve ter em conta o impacto 
económico e social da mesma no 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.

Or. es

Alteração 107
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
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necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a 
Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa.

necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
As condições ex ante devem ser definidas 
com o envolvimento dos parceiros em 
conformidade com o presente 
regulamento. O cumprimento dessas 
condições ex ante deve ser analisado pela 
Comissão no quadro da avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. No 
caso de incumprimento de uma condição 
ex ante, a Comissão deve ter competência 
para suspender os pagamentos destinados 
ao programa.

Or. de

Alteração 108
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a 
Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a 
Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa, de acordo com as regras 
específicas dos Fundos.
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Or. en

Alteração 109
Kinga Göncz

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 
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 caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido 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.

(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 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019.

Or. en

Alteração 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 18
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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 
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 caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido 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.

(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 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019.

Or. en

Alteração 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
decurso do período de programação. A 

(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 
decurso do período de programação. A 
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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 caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido 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.

Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019 e 
prestar-lhe a assistência técnica 
necessária caso não esteja a conseguir 
alcançar os objetivos definidos. Nos casos 
em que a insuficiência na consecução dos 
objetivos intermédios ou finais seja 
deficiente, prova de que não estão a ser 
levadas a cabo as ações necessárias à sua 
concretização, a Comissão pode suspender 
os pagamentos ao programa. Ao decidir a 
suspensão, a Comissão deve ter em conta 
o impacto económico e social da mesma 
no 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.

Or. es

Alteração 112
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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 

Suprimido
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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.

Or. es

Alteração 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 114
Nadja Hirsch

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 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 

(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 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
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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.

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. Contudo, a 
Comissão só pode exercer este direito em 
último recurso. 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 e na situação de grupos 
especialmente desfavorecidos. As 
suspensões devem ser levantadas e os 
fundos disponibilizados novamente ao 
Estado-Membro em causa, assim que este 
último tomar as medidas necessárias.

Or. de

Alteração 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) De forma a garantir uma maior 
focalização na realização da estratégia da 

(20) De forma a garantir uma maior 
focalização na realização dos objetivos 
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União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, devem ser 
definidos elementos comuns para todos os 
programas. Para assegurar a coerência das 
regras de programação em relação aos 
Fundos QEC, os procedimentos de adoção 
e alteração dos programas devem ser 
alinhados. A programação deverá garantir 
a coerência com o Quadro Estratégico 
Comum e o Contrato de Parceria, a 
coordenação dos Fundos QEC entre si e 
com os outros instrumentos financeiros 
existentes e o Banco Europeu de 
Investimento.

globais da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, devem ser definidos elementos 
comuns para todos os programas. Para 
assegurar a coerência das regras de 
programação em relação aos Fundos QEC, 
os procedimentos de adoção e alteração 
dos programas devem ser alinhados. A 
programação deverá garantir a coerência 
com o Quadro Estratégico Comum e o 
Contrato de Parceria, a coordenação dos 
Fundos QEC entre si e com os outros 
instrumentos financeiros existentes e o 
Banco Europeu de Investimento.

Or. en

Alteração 116
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A coesão territorial foi acrescentada 
aos objetivos da coesão económica e social 
pelo Tratado, tornando-se necessário 
abordar o papel das cidades, das geografias 
funcionais e das zonas sub-regionais que 
enfrentam problemas geográficos ou 
demográficos específicos. Para o efeito, e 
para explorar adequadamente as 
potencialidades locais, é necessário 
melhorar e facilitar o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais, 
estabelecendo regras comuns e uma 
estreita coordenação de todos os Fundos 
QEC. A responsabilidade pela execução 
de estratégias de desenvolvimento local 
deve ser atribuída a grupos de ação local 
que representem os interesses das 
comunidades locais, enquanto princípio 
fundamental.

(21) Nos termos do Tratado, a coesão 
territorial é o principal instrumento de 
realização da coesão económica e social, 
tornando-se necessário abordar o papel das 
cidades, das zonas urbanas, das geografias 
funcionais e das zonas sub-regionais que 
enfrentam problemas geográficos ou 
demográficos específicos. Deste modo, a 
abordagem territorial integrada prevista 
no artigo 99.º do presente regulamento 
deve constituir o principal instrumento 
para alcançar um desenvolvimento 
sustentável bem-sucedido nessas zonas e 
promover o emprego, a inclusão social e a 
prosperidade dos cidadãos que nelas 
vivem.

Or. en
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Alteração 117
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Para melhor explorar as 
potencialidades locais, é necessário 
reforçar e facilitar o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais, 
estabelecendo regras comuns e uma 
estreita coordenação de todos os Fundos 
QEC. A responsabilidade pela execução 
de estratégias de desenvolvimento local 
deve ser atribuída a grupos de ação local 
que representem os interesses das 
comunidades locais, enquanto princípio 
fundamental. Devem ser reconhecidos os 
grupos LEADER existentes.

Or. en

Alteração 118
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de melhorar a qualidade e a 
conceção de cada programa, e verificar se 
os objetivos e as metas podem ser 
alcançados, deve ser realizada uma 
avaliação ex ante a cada programa.

(33) A fim de melhorar a qualidade e a 
conceção de cada programa, e verificar se 
os objetivos e as metas podem ser 
alcançados, deve ser realizada uma 
avaliação ex ante a cada programa. Em 
cada programa, a avaliação ex ante deve 
incluir uma avaliação dos princípios 
horizontais relativos à conformidade com 
a legislação nacional e da União, à 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e da não discriminação e ao 
desenvolvimento sustentável, tal como 
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definido no presente regulamento.

Or. en

Alteração 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Devem ser efetuadas avaliações 
ex post, a fim de avaliar a eficácia e a
eficiência dos Fundos QEC e o seu impacto 
sobre os objetivos globais dos referidos 
Fundos e a estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

(35) Devem ser efetuadas avaliações 
ex post, a fim de avaliar a eficácia e a 
eficiência dos Fundos QEC e o seu impacto 
sobre os objetivos globais dos referidos 
Fundos, bem como a sua contribuição 
para realizar os objetivos globais da
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, no que 
respeita, nomeadamente, à redução da 
pobreza e da exclusão social.

Or. en

Alteração 120
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Convém especificar os tipos de ações 
que podem ser empreendidas por iniciativa 
da Comissão e dos Estados-Membros na 
prestação de assistência técnica com apoio 
dos Fundos QEC.

(36) Convém especificar os tipos de ações 
que podem ser empreendidas por iniciativa 
da Comissão e dos Estados-Membros na 
prestação de assistência técnica com apoio 
dos Fundos QEC. Os Estados-Membros
devem garantir um nível adequado de 
assistência técnica aos parceiros referidos 
no artigo 5.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), para 
facilitar o seu envolvimento e participação 
na elaboração e execução dos Contratos 
de Parceria e em todo o processo de 
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programação. A assistência técnica gerida 
pela Comissão deve apoiar as 
confederações de empresas temáticas e 
organizações não governamentais, 
parceiros e redes socioeconómicos e 
associações representantes de autoridades 
locais, urbanas e regionais que trabalhem 
a nível da UE com a política de coesão. 

Or. en

Alteração 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo 
«Investimento no Crescimento e no 
Emprego» e adotar critérios objetivos para 
a sua afetação às regiões e aos 
Estados-Membros. Para incentivar a 
necessária aceleração do desenvolvimento 
de infraestruturas no setor dos transportes e 
da energia, bem como no setor das 
tecnologias da informação e da 
comunicação em toda a União, deve ser 
criado o Mecanismo «Interligar a Europa». 
A afetação a um Estado-Membro das 
dotações anuais dos Fundos e dos 
montantes transferidos do Fundo de 
Coesão para o Mecanismo «Interligar a 
Europa» deve limitar-se a um limite 
máximo que deve ser fixado tendo em 
conta a capacidade desse Estado-Membro 
para absorver essas dotações. Além disso, 
em conformidade com o objetivo global de 
redução da pobreza, é necessário reorientar 
o regime de ajuda alimentar às pessoas 
desfavorecidas, promover a inclusão social 
e o desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo 
«Investimento no Crescimento e no 
Emprego» e adotar critérios objetivos para 
a sua afetação às regiões e aos 
Estados-Membros. Para incentivar a 
necessária aceleração do desenvolvimento 
de infraestruturas no setor dos transportes e 
da energia, bem como no setor das 
tecnologias da informação e da
comunicação em toda a União, deve ser 
criado o Mecanismo «Interligar a Europa». 
A afetação a um Estado-Membro das 
dotações anuais dos Fundos e dos 
montantes transferidos do Fundo de 
Coesão para o Mecanismo «Interligar a 
Europa» deve limitar-se a um limite
máximo que deve ser fixado tendo em 
conta a capacidade desse Estado-Membro 
para absorver essas dotações. Além disso, 
em conformidade com o objetivo global de 
redução da pobreza, é necessário reorientar 
o regime de ajuda alimentar às pessoas 
desfavorecidas, promover a inclusão social 
e o desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 
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assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE, através de uma redução 
correspondente da percentagem mínima 
dos Fundos Estruturais a afetar ao FSE 
em cada país.

assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE.

Or. en

Alteração 122
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Or. es

Alteração 123
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
«Investimento no Crescimento e no 
Emprego» devem destinar-se a uma 
reserva de desempenho, por Fundo e 
categoria de regiões, em cada Estado-
Membro.

Suprimido
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Or. en

Alteração 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
«Investimento no Crescimento e no 
Emprego» devem destinar-se a uma 
reserva de desempenho, por Fundo e 
categoria de regiões, em cada Estado-
Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 125
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
«Investimento no Crescimento e no 
Emprego» devem destinar-se a uma 
reserva de desempenho, por Fundo e 
categoria de regiões, em cada 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. en
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Alteração 126
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-A) A Comissão, em cooperação com 
os Estados-Membros, deve efetuar, em 
2017 e 2019, uma análise do desempenho 
dos programas em cada Estado-Membro, 
determinando se foram cumpridos os 
objetivos intermédios dos programas a 
nível das prioridades.

Or. en

Alteração 127
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 58-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-B) Com base na análise de 
desempenho de 2019, a Comissão deverá 
afetar a cada Estado-Membro a 
percentagem da sua reserva de 
desempenho correspondente à 
percentagem de programas e prioridades 
cujos objetivos intermédios tenham sido 
atingidos na dotação total do 
Estado-Membro do Fundo ou Fundos em 
causa. Assim, a Comissão deve ter em 
devida conta se fatores externos 
imprevistos não influenciados pelo 
programa em causa estiveram na origem 
de situações de incumprimento dos 
objetivos intermédios. Os 
Estados-Membros devem atribuir a 
reserva de desempenho de forma 
equitativa a todos os programas e 
prioridades que tenham alcançado os seus 
objetivos intermédios.



PE489.560v02-00 28/215 AM\903982PT.doc

PT

Or. en

Alteração 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, com vista a 
assegurar que o apoio dos Fundos tem em 
conta o contexto económico mais amplo, o 
nível de despesas públicas deve ser 
determinado em função das condições 
macroeconómicas gerais em que o 
financiamento é efetuado, com base nos 
indicadores previstos nos programas de 
estabilidade e de convergência 
apresentados anualmente pelos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 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. 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.

Or. en

Alteração 129
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização e controlo dos programas 
operacionais apoiados pelos Fundos. Os 
programas operacionais devem fixar eixos 
prioritários correspondentes a objetivos 
temáticos, definir uma lógica de 
intervenção coerente para abordar as 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas e estabelecer o quadro para a 
avaliação de desempenho. Devem também 
incluir outros elementos necessários à 
aplicação eficaz e eficiente desses Fundos.

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização e controlo dos programas 
operacionais apoiados pelos Fundos. Os 
programas operacionais devem fixar eixos 
prioritários correspondentes a objetivos 
temáticos e aos princípios horizontais 
relativos à conformidade com a legislação 
nacional e da União, à promoção da 
igualdade entre homens e mulheres e da 
não discriminação e ao desenvolvimento 
sustentável, tal como definido no presente 
regulamento, definir uma lógica de 
intervenção coerente para abordar as 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas e estabelecer o quadro para a 
avaliação de desempenho. Devem também 
incluir outros elementos necessários à 
aplicação eficaz e eficiente desses Fundos.

Or. en

Alteração 130
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Uma vez que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou territorial
pressupõe uma abordagem integrada que 
envolva investimentos ao abrigo de mais 
do que um eixo prioritário de um ou vários 
programas operacionais, as ações apoiadas 
pelos Fundos devem ser realizadas 
enquanto investimento territorial integrado 
no âmbito de um programa operacional.

(65) Uma vez que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou rural
pressupõe uma abordagem integrada que 
envolva investimentos ao abrigo de mais 
do que um eixo prioritário de um ou vários 
programas operacionais, as ações apoiadas 
pelos Fundos devem ser realizadas 
enquanto investimento territorial integrado 
no âmbito de um programa operacional.

Or. en
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Alteração 131
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Uma vez que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou territorial 
pressupõe uma abordagem integrada que 
envolva investimentos ao abrigo de mais 
do que um eixo prioritário de um ou vários 
programas operacionais, as ações apoiadas 
pelos Fundos devem ser realizadas 
enquanto investimento territorial integrado 
no âmbito de um programa operacional.

(65) Uma vez que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano, rural ou 
territorial pressupõe uma abordagem 
integrada que envolva investimentos ao 
abrigo de mais do que um eixo prioritário 
de um ou vários programas operacionais, 
as ações apoiadas pelos Fundos devem ser 
realizadas enquanto investimento territorial 
integrado no âmbito de um programa 
operacional.

Or. es

Alteração 132
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) É importante dar a conhecer as 
realizações dos Fundos da União ao 
público em geral. Os cidadãos têm o direito 
de saber de que forma os recursos 
financeiros da União são investidos. A 
responsabilidade fundamental pela 
comunicação de informações adequadas ao 
público incumbirá tanto às autoridades de 
gestão como aos beneficiários. Para 
garantir uma maior eficácia em termos de 
comunicação com o público em geral e 
sinergias mais fortes entre as atividades de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados às ações de 
comunicação ao abrigo do presente 

(70) É importante dar a conhecer as 
realizações dos Fundos da União ao 
público em geral. Os cidadãos têm o direito 
de saber de que forma os recursos 
financeiros da União são investidos. A 
responsabilidade fundamental pela 
comunicação de informações adequadas ao 
público incumbirá tanto às autoridades de 
gestão como aos beneficiários, mas 
particularmente à Comissão. As novas 
tecnologias possibilitam a publicação 
gráfica, num único sítio Web 
centralizado, dos fluxos financeiros de 
cada país e dos resultados a partir daí 
atingidos. Para garantir uma maior eficácia 
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regulamento devem igualmente contribuir 
para a comunicação instituição sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

em termos de comunicação com o público 
em geral e sinergias mais fortes entre as 
atividades de comunicação realizadas por 
iniciativa da Comissão, os recursos 
afetados às ações de comunicação ao 
abrigo do presente regulamento devem 
igualmente contribuir para a comunicação 
instituição sobre as prioridades políticas da 
União Europeia, desde que estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento.

Or. fi

Alteração 133
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) Tendo em vista assegurar uma vasta 
divulgação da informação sobre as 
realizações dos Fundos e do papel 
desempenhado pela União nessas 
realizações, e informar os potenciais 
beneficiários sobre as oportunidades de 
financiamento, o presente regulamento 
deve definir regras detalhadas em matéria 
de informação e comunicação, e 
estabelecer as características técnicas 
destas iniciativas.

(71) Tendo em vista assegurar uma vasta 
divulgação da informação sobre as 
realizações dos Fundos e do papel 
desempenhado pela União nessas 
realizações, e informar os potenciais 
beneficiários sobre as oportunidades de 
financiamento, o presente regulamento 
deve definir regras detalhadas em matéria 
de informação e comunicação, e 
estabelecer as características técnicas 
destas iniciativas, nomeadamente através 
das organizações representativas das 
diversas partes interessadas.

Or. fr

Alteração 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 85
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Texto da Comissão Alteração

(85) De forma a proteger os interesses 
financeiros da União e garantir a execução 
eficaz dos programas, deverão ser previstas 
medidas que permitam a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão, a nível dos 
eixos prioritários ou dos programas 
operacionais.

(85) De forma a proteger os interesses 
financeiros da União e garantir a execução 
eficaz dos programas, deverão ser previstas 
medidas que permitam a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão, a nível dos 
eixos prioritários ou dos programas 
operacionais. Ao decidir a suspensão, a 
Comissão deve ter em conta o impacto 
económico e social da mesma na região 
em causa.

Or. es

Alteração 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à adoção de um 
quadro estratégico comum, às regras 
adicionais relativas à afetação da reserva 
de desempenho, à definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, combinação 
de apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas a acordos de financiamento, 
transferência e gestão de ativos, 

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um conjunto de orientações
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, às regras adicionais 
relativas à afetação da reserva de 
desempenho, à definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, combinação 
de apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas a acordos de financiamento, 
transferência e gestão de ativos, 
modalidades de gestão e controlo, às regras 
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modalidades de gestão e controlo, às regras 
relativas aos pedidos de pagamento e 
estabelecimento de um sistema de 
capitalização de frações anuais, à definição 
da taxa fixa para operações geradoras de 
receitas, da taxa fixa para custos indiretos 
objeto de subvenção com base nos métodos 
existentes e taxas correspondentes, 
aplicáveis nas políticas da União, às 
responsabilidades dos Estados-Membros
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

relativas aos pedidos de pagamento e 
estabelecimento de um sistema de 
capitalização de frações anuais, à definição 
da taxa fixa para operações geradoras de 
receitas, da taxa fixa para custos indiretos 
objeto de subvenção com base nos métodos 
existentes e taxas correspondentes, 
aplicáveis nas políticas da União, às 
responsabilidades dos Estados-Membros 
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

Or. en

Alteração 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, e 
para todos os Fundos QEC, para adotar as 
decisões que aprovam os contratos de 
parceria, as decisões de afetação da 

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, e 
para todos os Fundos QEC, para adotar as 
decisões que aprovam os contratos de 
parceria, e, em caso de anulação, as 
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reserva de desempenho e 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, no que toca 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 financeira.

decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
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 financeira.

Or. es

Alteração 137
Kinga Göncz

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 

(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 e, em caso de 
anulação, as decisões para alterar as 
decisões de aprovação dos programas; e, 
no que toca aos Fundos, as decisões que 
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Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
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.

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.

Or. en

Alteração 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Quadro Estratégico Comum», o 
documento que traduz os objetivos e as 
metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo em ações-chave dos Fundos 
QEC, estabelecendo para cada objetivo 
temático as ações-chave a apoiar por cada 
Fundo QEC e os mecanismos para garantir 
a coerência e a consistência da 
programação dos Fundos QEC com as 
políticas económicas e de emprego dos 

(2) «Quadro Estratégico Comum», o 
documento que traduz os objetivos globais
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo em ações-chave dos Fundos 
QEC, estabelecendo para cada objetivo 
global as ações-chave a apoiar por cada 
Fundo QEC e os mecanismos para garantir 
a coerência e a consistência da 
programação dos Fundos QEC com o 
objetivo dos Estados-Membros e da União 



PE489.560v02-00 36/215 AM\903982PT.doc

PT

Estados-Membros e da União; de realizar o desenvolvimento sustentável 
nas vertentes social e ambiental;

Or. en

Alteração 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

(4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, também com vista a apoiar, numa 
base plurianual, a ação conjunta da União e 
dos Estados-Membros para a consecução 
dos objetivos globais da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo;

Or. en

Alteração 140
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

(4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com a participação dos parceiros e 
em sintonia com a abordagem da 
governação a vários níveis prevista no 
artigo 5.º, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;
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Or. en

Alteração 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «auxílio estatal», um auxílio 
abrangido pelo disposto no artigo 107.º, n.º 
1, do Tratado, que, para efeitos do presente 
regulamento, também inclui o auxílio de 
minimis na aceção do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de
dezembro de 2006, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado aos auxílios 
de minimis, do Regulamento (CE) n.º 
1535/2007 da Comissão, de 20 de 
dezembro de 2007, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado CE aos 
auxílios de minimis no setor da produção 
de produtos agrícolas e do Regulamento 
(CE) n.º 875/2007 da Comissão, de 24 de 
julho de 2007, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado CE no setor 
das pescas e que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1860/2004;

(10) «auxílio estatal», um auxílio 
abrangido pelo disposto no artigo 
107.º, n.º 1, do Tratado, que, para 
efeitos do presente regulamento, 
também inclui o auxílio de minimis na 
aceção do Regulamento (CE) n.º 
1998/2006 da Comissão, de 15 de 
dezembro de 2006, relativo à aplicação 
dos artigos 87.º e 88.º do Tratado aos 
auxílios de minimis, do Regulamento 
(CE) n.º 1535/2007 da Comissão, de 
20 de dezembro de 2007, relativo à 
aplicação dos artigos 87.º e 88.º do 
Tratado CE aos auxílios de minimis no 
setor da produção de produtos 
agrícolas e do Regulamento (CE) n.º 
875/2007 da Comissão, de 24 de julho 
de 2007, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado CE no 
setor das pescas e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1860/2004, do 
Regulamento (UE) n.º 360/2012 da 
Comissão, de 25 de abril de 2012 , 
relativo à aplicação dos artigos 
107.º e 108.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
aos auxílios de minimis concedidos 
a empresas que prestam serviços 
de interesse económico geral1, bem 
como auxílios sob a forma de 
serviços públicos prestados a 
certas empresas encarregadas da 
gestão de serviços de interesse 
económico geral, na aceção da 
Decisão da Comissão, de 20 de 
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dezembro de 2011, relativa à 
aplicação do artigo 106.º, n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia aos auxílios estatais 
sob a forma de compensação de 
serviço público concedidos a certas 
empresas encarregadas da gestão 
de serviços de interesse económico 
geral2.
1 JO L 114 de 26.4.2012, p. 8.
2 JO L 7 de 11.1.12, p. 3.

Or. en

Justificação

Dado constituir uma das formas de auxílio estatal, a prestação de serviços de interesse 
económico geral deve ser incluída na definição de «auxílio estatal».

Alteração 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 2 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada em parceria ao 
nível adequado;

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, implementada em 
parceria ao nível adequado e visando 
também a realização dos objetivos globais
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo;

Or. en

Alteração 143
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 2 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «Contrato de Parceria», o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis, que estabelece a estratégia, as 
prioridades e as modalidades de utilização 
dos Fundos QEC por parte do Estado-
Membro de forma eficaz e eficiente para 
prosseguir a estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que seja aprovado pela 
Comissão, após avaliação e diálogo com o 
Estado-Membro;

(18) «Contrato de Parceria», o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis prevista no artigo 5.º do presente 
regulamento, que estabelece a estratégia, 
as prioridades e as modalidades de 
utilização dos Fundos QEC por parte do 
Estado-Membro de forma eficaz e eficiente 
para prosseguir a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, reconhecendo as diferentes 
necessidades das regiões e garante a 
flexibilidade necessária para realizar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
regional, e que seja aprovado pela 
Comissão, após avaliação e diálogo com o 
Estado-Membro; 

Or. en

Alteração 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – n.º 2 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «Contrato de Parceria», o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis, que estabelece a estratégia, as 
prioridades e as modalidades de utilização 
dos Fundos QEC por parte do Estado-
Membro de forma eficaz e eficiente para 
prosseguir a estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que seja aprovado pela 
Comissão, após avaliação e diálogo com o 

(18) «Contrato de Parceria», o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis, que estabelece a estratégia, as 
prioridades e as modalidades de utilização 
dos Fundos QEC por parte do Estado-
Membro de forma eficaz e eficiente, e que 
seja aprovado pela Comissão, após 
avaliação e diálogo com o Estado-Membro;
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Estado-Membro;

Or. en

Alteração 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações relevantes 
do Conselho adotadas nos termos do 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado.

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, à realização do 
desenvolvimento sustentável nas vertentes 
social e ambiental, e também com vista à 
consecução dos objetivos globais da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.

Or. en

Alteração 146
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, bem 
como para o cumprimento das missões 
específicas dos Fundos de acordo com os 
objetivos estabelecidos nos Tratados,
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bem como as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado.

tendo em conta as Orientações Integradas 
relevantes e as recomendações específicas 
relevantes por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, bem como 
as recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado.

Or. en

Alteração 147
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado.

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta o artigo 9.º do Tratado, as 
Orientações Integradas e as recomendações 
específicas por país nos termos do artigo 
121.º, n.º 2, do Tratado, bem como as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado.

Or. fr

Alteração 148
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os Estados-Membros
asseguram que o apoio dos Fundos QEC é 

2. A Comissão e os Estados-Membros
asseguram que o apoio dos Fundos QEC é 
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coerente com as políticas e prioridades da 
União e complementar de outros 
instrumentos da União.

coerente com as políticas e prioridades 
relevantes, incluindo os objetivos 
horizontais, da União e complementar de 
outros instrumentos da União.

Or. en

Alteração 149
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela execução dos programas 
e a realização das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

4. As autoridades regionais são 
responsáveis pela gestão, a execução dos 
programas e a realização das suas funções 
ao abrigo do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

Or. fr

Alteração 150
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As regras de execução e de utilização 
dos Fundos QEC e, nomeadamente, os 
recursos financeiros e administrativos 
necessários para a sua execução, no que se 
refere à comunicação de informações, 
avaliação, gestão e controlo, devem ter em 

5. As regras de execução e de utilização 
dos Fundos QEC e, nomeadamente, os 
recursos financeiros e administrativos 
necessários para a sua execução, no que se 
refere à comunicação de informações, 
avaliação, gestão e controlo, devem ter em 
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conta o princípio da proporcionalidade, em 
função do apoio atribuído.

conta o princípio da proporcionalidade, em 
função do apoio atribuído e da dimensão 
do beneficiário.

Or. en

Alteração 151
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão e os Estados-Membros
asseguraram a eficácia dos Fundos QEC, 
em especial através da monitorização, da 
apresentação de relatórios e da avaliação.

9. A Comissão e os Estados-Membros
devem assegurar a eficácia dos Fundos 
QEC, em especial através da 
monitorização, da apresentação de 
relatórios e da avaliação, informando os 
potenciais beneficiários sobre as 
oportunidades de financiamento e 
tornando públicos o papel e as realizações 
da política de coesão.

Or. en

Alteração 152
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, os 
Estados-Membros e as autoridades 
regionais devem organizar uma parceria 
com os seguintes parceiros:

Or. fr
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Alteração 153
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, os 
Estados-Membros e as autoridades 
regionais devem organizar uma parceria 
com os seguintes parceiros:

Or. fr

Alteração 154
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as autoridades regionais, locais, 
urbanas ou outras autoridades públicas 
competentes;

a) as outras autoridades públicas 
competentes;

Or. fr

Alteração 155
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as autoridades regionais, locais, 
urbanas ou outras autoridades públicas 
competentes;

a) as outras autoridades públicas 
competentes;

Or. fr
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Alteração 156
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação.

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e da não discriminação, 
organizações não governamentais que 
promovam a inclusão social e 
organizações ativas nos domínios da 
cultura, da educação e da juventude.

Or. en

Alteração 157
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação.

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais, entre as quais 
organizações sem fins lucrativos que 
promovam a inclusão social, e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade e 
da não discriminação.

Or. en

Alteração 158
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um Estado-Membro deve incluir na 
parceria instituições, organizações e 
grupos passíveis de influenciar ou de ser 
afetados pela execução dos programas. 
Deve ser dada especial atenção aos 
grupos passíveis de ser afetados pelos 
programas e que sintam dificuldades para 
influenciá-los, nomeadamente os grupos 
mais vulneráveis e marginalizados.

Or. en

Alteração 159
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis e o Contrato de 
Parceria referido no n.º 1, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas.

Or. en

Alteração 160
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
representantes dos diversos níveis 
territoriais em conformidade com a 
estrutura institucional dos 
Estados-Membros devem ser envolvidos 
por estes em todas as fases da preparação 
dos contratos de parceria e dos relatórios 
sobre os progressos realizados, bem como 
em todas as fases da preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos programas. 
Os parceiros devem participar nos comités 
de monitorização dos programas.

Or. en

Alteração 161
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas. Deve ser 
garantida aos parceiros a igualdade de 
acesso ao financiamento para estes fins.

Or. en

Alteração 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros, de forma oportuna e 
coerente, na preparação dos contratos de 
parceria e dos relatórios sobre os 
progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

Or. en

Alteração 163
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar, após uma vasta consulta dos 
parceiros referidos no n.º 1 a nível da 
União, atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu, baseado nas 
melhores práticas, que defina objetivos e 
critérios para garantir a execução da 
parceria durante a preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos contratos 
de parceria e dos programas, e facilitar a 
partilha de informações, experiências, 
resultados e melhores práticas entre os 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 164
Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

3. Após consulta obrigatória de todos os 
parceiros relevantes, entre os quais os 
sindicatos e organizações da sociedade 
civil, a nível da União, são conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 165
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

3. Após consulta de todos os parceiros 
relevantes, entre os quais os sindicatos e 
organizações da sociedade civil, a nível da 
União, são conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer um código de conduta europeu 
que defina objetivos e critérios para apoiar 
a execução da parceria e facilitar a partilha 
de informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

3. Após consultar os agentes sociais e os 
membros da sociedade civil relevantes, 
são conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
diretrizes de atuação que definam
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

Or. es

Alteração 167
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer, 
após consulta dos parceiros económicos e 
sociais europeus e das organizações 
parceiras europeias, um código de conduta 
europeu que defina objetivos e critérios 
para apoiar a execução da parceria e 
facilitar a partilha de informações, 
experiências, resultados e boas práticas 
entre os Estados-Membros.

Or. fr
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Alteração 168
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Na execução dos fundos QEC, as 
administrações competentes promovem a 
participação adequada e o acesso dos 
parceiros em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 1, alínea c), do presente 
regulamento às medidas financeiras, em 
particular nas áreas da luta contra a 
pobreza, da inclusão social, da igualdade 
entre homens e mulheres e da igualdade 
de oportunidades.

Or. de

Alteração 169
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e não discriminação

Promoção da igualdade de oportunidades
e não discriminação

Or. en

Alteração 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e não discriminação

Promoção da igualdade entre mulheres e 
homens e não discriminação
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Or. en

Alteração 171
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e 
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a igualdade entre homens e 
mulheres e a integração coerente da 
perspetiva do género em todas as fases da
preparação, programação, execução, 
monitorização e avaliação dos Fundos 
QEC com métodos de introdução da 
perspetiva do género na elaboração do 
orçamento.
Os Estados-Membros devem ainda 
permitir uma participação equilibrada 
entre homens e mulheres na gestão e 
execução dos programas operacionais a 
nível local, regional e nacional, bem como 
apresentar relatórios sobre os progressos 
alcançados nesta matéria.

Or. en

Alteração 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e 
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade de 
oportunidades e a não-discriminação na 
preparação e execução dos programas.

Or. es
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Alteração 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção e garantir, de forma 
oportuna e coerente, a igualdade entre 
mulheres e homens e a integração da 
perspetiva da igualdade dos géneros na 
preparação, execução, acompanhamento e 
avaliação dos programas.

Or. en

Alteração 174
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação, 
programação, execução, 
acompanhamento e avaliação dos 
programas.

Or. en

Alteração 175
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar as medidas adequadas para evitar 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
durante a preparação e execução dos 
programas.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar as medidas adequadas para evitar 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
durante a preparação e execução dos 
programas, dando especial atenção às 
pessoas que enfrentam várias formas de 
discriminação. A acessibilidade para as 
pessoas com deficiência deve ser um dos 
critérios a respeitar na definição das 
operações cofinanciadas pelos Fundos e a 
ter em conta nas várias fases de execução.

Or. en

Alteração 176
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar as medidas adequadas para evitar 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
durante a preparação e execução dos 
programas.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar as medidas adequadas para 
promover a igualdade de oportunidades,
evitar qualquer discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, e fazer com que a segregação não 
se dissemine e a acessibilidade seja 
garantida durante a preparação e execução 
dos programas.

Or. en

Alteração 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação;

(1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação
para realizar o desenvolvimento 
sustentável nas vertentes social e 
ambiental;

Or. en

Alteração 178
Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) reforçar a competitividade das 
pequenas e médias empresas e dos setores 
agrícola (em relação ao FEADER), das 
pescas e da aquicultura (em relação ao 
FEAMP);

(3) reforçar a contribuição das pequenas e 
médias empresas e dos setores agrícola (em 
relação ao FEADER), das pescas e da 
aquicultura (em relação ao FEAMP) para 
realizar o desenvolvimento sustentável 
nas vertentes social e ambiental;

Or. en

Alteração 179
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 9 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) reforçar a competitividade das pequenas 
e médias empresas e dos setores agrícola 
(em relação ao FEADER), das pescas e da 
aquicultura (em relação ao FEAMP);

3) reforçar a competitividade das pequenas,
médias e microempresas, bem como dos 
independentes e dos setores agrícola (em 
relação ao FEADER), das pescas e da 
aquicultura (em relação ao FEAMP);
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Or. fr

Alteração 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética;

(6) proteger o ambiente e a biodiversidade 
e promover a eficiência dos recursos e da 
utilização de recursos;

Or. en

Alteração 181
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) promover o emprego, apoiar as PME 
na criação de novos postos de trabalho 
sustentáveis e dignos e apoiar a 
mobilidade laboral;

Or. en

Alteração 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) promover o emprego de elevada 
qualidade e o trabalho digno e com boas 
condições;
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Or. en

Alteração 183
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) promover o emprego de qualidade e 
apoiar a mobilidade laboral;

Or. en

Alteração 184
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) promoção da inclusão social e da luta 
contra a pobreza;

(9) promoção da inclusão social, bem como
da luta contra a pobreza e a discriminação;

Or. en

Alteração 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) promoção da inclusão social e da luta 
contra a pobreza;

(9) promoção da inclusão social ativa e da 
luta contra a pobreza;

Or. en
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Justificação

Para combaterem a exclusão social e a pobreza, os fundos da UE devem centrar-se em 
iniciativas e investimentos a longo prazo que deem atividade às pessoas em situação de 
exclusão social e de pobreza, e não em iniciativas baseadas na simples redistribuição de 
recursos para efeitos de assistência social.

Alteração 186
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 9</Article>

Texto da Comissão Alteração

(9) promoção da inclusão social e da luta 
contra a pobreza;

(9) promoção da inclusão social, da 
integração e da luta contra a pobreza;

Or. de

Alteração 187
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

(10) investimento na educação e formação, 
nas competências e na aprendizagem ao 
longo da vida;

Or. de

Alteração 188
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) investir na educação, nas (10) investir na educação, na formação 
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competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. en

Alteração 189
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 9 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) investir na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

(10) investir na educação, nas 
competências, na formação profissional e 
na aprendizagem ao longo da vida;

Or. fr

Alteração 190
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) investir na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

(10) investir na educação, nas 
competências, na formação e na 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. en

Alteração 191
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) investir na acessibilidade para 
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pessoas com mobilidade reduzida, 
incluindo os idosos e as pessoas com 
deficiência;

Or. en

Alteração 192
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente.

(11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente e 
participativa, e promover o reforço das 
capacidades dos parceiros sociais, das 
organizações não governamentais, das 
autoridades regionais e locais e de outras 
partes interessadas, nomeadamente dos 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º [RDC...].

Or. en

Alteração 193
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente

(11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente, em 
cooperação com os parceiros económicos 
e sociais europeus e as organizações 
parceiras europeias.

Or. fr
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Alteração 194
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11-A (novo

Texto da Comissão Alteração

(11-A) promoção da economia social.

Or. de

Alteração 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo em ações-chave a 
apoiar pelos Fundos QEC.

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos principais da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo em ações-chave a 
apoiar pelos Fundos QEC.

Or. en

Alteração 196
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo em ações-chave a 

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo numa série de
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apoiar pelos Fundos QEC. ações recomendadas a apoiar pelos Fundos 
QEC.

Or. en

Alteração 197
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Quadro Estratégico Comum apresenta: Em cooperação com os parceiros 
económicos e sociais europeus, o Quadro 
Estratégico Comum apresenta:

Or. fr

Alteração 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) para cada objetivo temático, as ações-
chave a apoiar por cada Fundo QEC;

a) para cada objetivo principal da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, e 
tendo em conta os objetivos temáticos 
previstos no artigo 9.º, as ações-chave a 
apoiar por cada Fundo QEC;

Or. en

Alteração 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, sobre o 
Quadro Estratégico Comum, no prazo de 3 
meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento.

A Comissão deve apresentar, no prazo de 
1 mês a contar da data de adoção do 
presente regulamento, uma proposta sobre 
o Quadro Estratégico Comum, a adotar 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 
de acordo com o processo legislativo 
ordinário.

Or. en

Alteração 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê e, se for caso disso, adota, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, um 
Quadro Estratégico Comum revisto.

Suprimido

Or. en

Alteração 201
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro elabora um 
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

1. Cada Estado-Membro elabora com as 
autoridades regionais um Contrato de 
Parceria, para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020.
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Or. fr

Alteração 202
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros e as 
autoridades regionais, em cooperação com 
os parceiros referidos no artigo 5.º. O 
Contrato de Parceria é preparado em 
diálogo com a Comissão.

Or. fr

Alteração 203
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
todas as fases da sua preparação, em 
estreita cooperação com os parceiros 
referidos no artigo 5.º. O Contrato de 
Parceria é preparado em diálogo com a 
Comissão.

Or. en

Alteração 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 13 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de três meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de seis meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

Or. es

Alteração 205
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de três meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de seis meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

Or. fr

Alteração 206
Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) as medidas de articulação com a
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo:

a) as medidas destinadas a contribuir para 
a realização dos objetivos globais da
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo:

Or. en

Alteração 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum, bem como as metas estabelecidas 
nas recomendações específicas por país, 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, do 
Tratado, e as recomendações relevantes 
do Conselho adotadas nos termos do 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado;

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum;

Or. en

Alteração 208
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum, bem como as metas estabelecidas 
nas recomendações específicas por país, 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, do 
Tratado, e as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado;

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento 
sustentável, tendo em conta os objetivos 
temáticos, os princípios horizontais 
estabelecidos nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do 
presente regulamento e as ações 
recomendadas definidos no Quadro 
Estratégico Comum, atentando nas metas 
estabelecidas nas recomendações 
específicas por país relevantes, nos termos 
do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

Or. en
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Alteração 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e das 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

ii) uma análise sucinta dos programas que 
justifiquem a seleção dos objetivos 
temáticos e das afetações indicativas dos 
Fundos QEC, bem como um resumo dos 
principais resultados esperados para cada 
um dos Fundos QEC;

Or. en

Alteração 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) para cada objetivo temático, um 
resumo dos principais resultados 
esperados em relação a cada um dos 
Fundos QEC;

Suprimido

Or. en

Alteração 211
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) a lista dos programas a título do 
FEDER, do FSE e do FC, exceto os do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, e dos programas a título do 

vii) a lista dos programas a título do 
FEDER, do FSE, do FC e dos do objetivo 
de Cooperação Territorial Europeia, exceto 
os programas a título do FEADER e do 
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FEADER e do FEAMP, com as respetivas 
contribuições indicativas, por Fundo QEC 
e por ano;

FEAMP, com as respetivas contribuições 
indicativas, por Fundo QEC e por ano;

Or. fr

Alteração 212
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, periurbanas, 
rurais, costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

Or. fr

Alteração 213
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 

c) com base nas orientações da Comissão,
uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou pobreza e exclusão 
social, dando especial atenção às 
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financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

comunidades marginalizadas e, se for caso 
disso, incluindo a repartição financeira 
indicativa dos Fundos QEC relevantes; A 
abordagem integrada deve demonstrar 
como irão os Fundos QEC contribuir 
para a realização das estratégias 
integradas nacionais de luta contra a 
pobreza explanadas nos PNR, apoiadas 
por políticas públicas nacionais visando a 
promoção da inclusão de todos os grupos 
em risco de pobreza e exclusão social e 
fundamentadas pelos relatórios sociais 
nacionais;

Or. en

Alteração 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou
de grupos-alvo com risco elevado de 
discriminação ou exclusão social, dando 
especial atenção às comunidades 
marginalizadas e incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes. A abordagem integrada deve 
demonstrar como irão os Fundos QEC 
contribuir para a realização das 
estratégias integradas nacionais de luta 
contra a pobreza visando a promoção da 
inclusão de todos os grupos atingidos ou 
em risco de pobreza e exclusão social, 
explanadas e fundamentadas pelos 
relatórios sociais nacionais;

Or. en
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Alteração 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão social, dando 
especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, 
incluindo a repartição financeira indicativa 
dos Fundos QEC relevantes, a fim de 
contribuir para a implementação das 
estratégias nacionais de luta contra a 
pobreza;

Or. es

Alteração 216
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem sustentável e integrada 
para lidar com as necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo com risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão
social, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas e, se for caso 
disso, incluindo a repartição financeira 
indicativa dos Fundos QEC relevantes;

Or. en
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Alteração 217
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e
às pessoas com deficiência, incluindo a 
repartição financeira indicativa dos Fundos 
QEC relevantes;

Or. en

Alteração 218
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) como irão os Fundos QEC contribuir 
para a realização das estratégias 
integradas nacionais de luta contra a 
pobreza, explanadas nos Programas de 
Reforma Nacionais e fundamentadas 
pelos relatórios sociais nacionais, que 
promovam a inclusão de todos os grupos 
atingidos ou em risco de pobreza e 
exclusão social;

Or. en

Alteração 219
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 14 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) uma abordagem integrada para lidar 
com as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pelo 
desemprego, dando especial atenção ao 
desemprego jovem, assinalando as 
medidas destinadas a reduzir o mesmo em 
cada estratégia dos fundos, bem como a 
repartição financeira que será destinada a 
esse fim;

Or. es

Alteração 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 221
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as ações realizadas para envolver os 
parceiros e o seu papel na elaboração do 

iv) as ações realizadas para aplicar a 
abordagem da governação a vários níveis 
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Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento;

e envolver os parceiros referidos no artigo 
5.º, e o papel dos parceiros na elaboração 
do Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento, bem como na 
elaboração, execução, avaliação e 
monitorização dos programas, de acordo 
com o código de conduta europeu referido 
no artigo 5º, n.º 3, incluindo uma lista dos 
parceiros envolvidos, a descrição da 
forma como foram selecionados e das 
suas responsabilidades, e os seus pontos 
de vista sobre o conteúdo do Contrato de 
Parceria e a aplicação do princípio da 
parceria;

Or. en

Alteração 222
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as ações realizadas para envolver os 
parceiros e o seu papel na elaboração do 
Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento;

iv) as ações realizadas para envolver os 
parceiros, a sua eficácia e o papel desses 
parceiros na elaboração do Contrato de 
Parceria e do relatório de progresso, como 
definido no artigo 46.º do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as ações realizadas para envolver os iv) uma lista de parceiros e as ações 
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parceiros e o seu papel na elaboração do 
Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento;

realizadas para envolver os parceiros e o 
seu papel na elaboração do Contrato de 
Parceria e do relatório de progresso, como 
definido no artigo 46.º do presente 
regulamento;

Or. es

Alteração 224
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) a identificação dos obstáculos 
jurídicos e administrativos à execução da 
parceria no contexto nacional e das ações 
previstas para superar esses obstáculos;

Or. en

Alteração 225
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14.º – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-B) a identificação das parcerias 
nacionais, regionais e locais e das 
estruturas de governação a vários níveis 
existentes e relevantes, bem como das 
formas como serão tidas em 
consideração;

Or. en
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Alteração 226
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma avaliação da necessidade de reforçar 
a capacidade administrativa das 
autoridades e, se for caso disso, dos 
beneficiários, e as ações a adotar para esse 
fim;

i) uma avaliação da necessidade de reforçar 
a capacidade administrativa das 
autoridades, dos beneficiários e dos 
parceiros referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), e as ações a adotar para 
esse fim;

Or. en

Alteração 227
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência do 
Contrato de Parceria com o presente 
regulamento, com o Quadro Estratégico 
Comum, bem como com as recomendações 
específicas por país, nos termos do artigo 
121.º, n.º 2, do Tratado, e ainda com as 
recomendações do Conselho adotadas nos 
termos do 148.º, n.º 4, do Tratado, tendo 
em conta as avaliações ex ante dos 
programas, devendo igualmente apresentar 
observações no prazo de três meses a 
contar da data de apresentação do Contrato 
de Parceria.  O Estado-Membro deve 
fornecer as informações adicionais 
necessárias e, se for caso disso, rever o 
Contrato de Parceria.

1. A Comissão avalia a coerência do 
Contrato de Parceria com o presente 
regulamento, com o Quadro Estratégico 
Comum, bem como com as recomendações 
específicas por país, nos termos do artigo 
121.º, n.º 2, do Tratado, e ainda com as 
recomendações do Conselho adotadas nos 
termos do 148.º, n.º 4, do Tratado, tendo 
em conta as avaliações ex ante dos 
programas, devendo igualmente apresentar
observações no prazo de três meses a 
contar da data de apresentação do Contrato 
de Parceria. A Comissão deve também 
analisar se as políticas públicas dos 
Estados-Membros estão em consonância 
com os objetivos da União. O Estado-
Membro deve fornecer as informações 
adicionais necessárias e, se for caso disso, 
rever o Contrato de Parceria.

Or. en
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Alteração 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as 
necessidades nacionais e regionais.

Se for caso disso, os Estados-Membros
devem concentrar o apoio, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos, em ações que garantam o 
maior valor acrescentado em relação à 
realização dos objetivos globais da
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as necessidades nacionais, 
regionais e locais.

Or. en

Alteração 229
Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Condições ex ante

1. As condições ex ante são definidas, 
para cada Fundo QEC, nas regras 
específicas dos Fundos.
2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante aplicáveis foram 
cumpridas.
3. Se as condições ex ante não tiverem 
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sido cumpridas na data de transmissão do 
Contrato de Parceria, os 
Estados-Membros incluem no referido 
contrato um resumo das ações a adotar a 
nível nacional ou regional, bem como o 
calendário para a sua execução, para 
assegurar a sua realização, o mais tardar, 
dois anos após a adoção do Contrato de 
Parceria ou até 31 de dezembro de 2016, 
se esta data for anterior.
4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações que visam 
garantir o cumprimento das condições ex 
ante, incluindo o calendário para a sua 
execução, nos programas relevantes.
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 
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.
6. Os n.ºs 1 a 5 não são aplicáveis aos 
programas do objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia.

Or. en

Alteração 230
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante aplicáveis foram 

2. Os Estados-Membros avaliam em 
acordo com as autoridades regionais e 
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cumpridas. locais se as condições ex ante aplicáveis 
foram cumpridas no respeito da partilha 
das competências entre os diferentes 
níveis de governação.

Or. fr

Alteração 231
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante aplicáveis foram 
cumpridas.

2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante aplicáveis foram 
cumpridas. A avaliação deve basear-se 
numa metodologia comum e envolver os 
parceiros referidos no artigo 5.º.

Or. en

Alteração 232
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações que visam 
garantir o cumprimento das condições ex 
ante, incluindo o calendário para a sua 
execução, nos programas relevantes.

4. Os Estados-Membros definem em 
acordo com as autoridades regionais e 
locais as ações que visam garantir o 
cumprimento das condições ex ante, 
incluindo o calendário para a sua execução, 
nos programas relevantes.

Or. fr

Alteração 233
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avaliará as informações 
prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades 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 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante. O insucesso na 
realização das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante no prazo previsto 
no programa constitui uma base para a 
suspensão de pagamentos pela Comissão.

5. A Comissão avaliará as informações 
prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Caso constate que as ditas 
condições não estão a ser cumpridas de 
acordo com o calendário acordado, a 
Comissão pode iniciar um processo de 
recomendações ao Estado-Membro. Caso 
o Estado-Membro não adote as medidas 
necessárias ao cumprimento destas 
recomendações, esta pode decidir 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos intercalares a um programa na 
pendência da conclusão satisfatória das 
ações para cumprir uma condicionalidade 
ex ante. O insucesso na realização das 
ações para cumprir uma condicionalidade 
ex ante no prazo previsto no programa 
constitui uma base para a suspensão de 
pagamentos pela Comissão. Ao decidir a 
suspensão, a Comissão deve ter em conta 
o impacto económico e social da mesma 
no 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.

Or. es

Alteração 234
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 5. A Comissão avalia as informações 
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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 
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.

fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. A não realização dessas ações 
de acordo com o prazo previsto no 
programa constitui uma razão para a 
suspensão dos pagamentos pela Comissão.

Or. fr

Alteração 235
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – 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 
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.

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 
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. De igual modo, a não 
manutenção do cumprimento de 
condições ex ante durante a execução do 
programa constitui motivo para a 
suspensão dos pagamentos pela 
Comissão.

Or. en
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Alteração 236
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avaliará as informações 
prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades 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 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante. O insucesso na 
realização das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante no prazo previsto 
no programa constitui uma base para a 
suspensão de pagamentos pela Comissão.

5. A Comissão avaliará as informações 
prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades 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 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante. Deve considerar 
os efeitos económicos e sociais na sua 
tomada de decisões. O insucesso na 
realização das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante no prazo previsto 
no programa constitui uma base para a 
suspensão de pagamentos pela Comissão.

Or. de

Alteração 237
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – 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 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 

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 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
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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.

o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo com 
o prazo previsto no programa pode 
constituir uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

Or. en

Alteração 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Reserva de desempenho

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos
afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. es

Alteração 239
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Reserva de desempenho

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
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afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. en

Alteração 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Reserva de desempenho

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. en

Alteração 241
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18

Texto da Comissão Alteração

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada 

Suprimido
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Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. en

Alteração 242
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 19.º – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Além das análises acima 
mencionadas, é necessário que a 
monitorização contínua, efetuada pela 
Comissão, atue como sistema de alerta 
precoce para detetar programas que não 
tenham contribuído para a realização das 
metas e objetivos dos Fundos QEC, de 
modo a evitar a suspensão dos 
pagamentos.

Or. en

Alteração 243
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 245
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso a análise do desempenho 
realizada em 2017 revele que uma 
prioridade de um programa não atingiu 
os objetivos intermédios fixados para o 
ano de 2016, a Comissão formulará 
recomendações ao Estado-Membro em 
causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Alinhamento com a alteração da Parte 2, artigo 18.º.

Alteração 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base na análise efetuada em 2019, 
a Comissão adotará uma decisão, através 

2. Com base na análise efetuada em 2019, 
a Comissão adotará uma decisão, através 
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de um ato de execução, para determinar, 
em relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus objetivos 
intermédios. O Estado-Membro deve 
propor a atribuição da reserva de 
desempenho aos programas e prioridades 
identificados na decisão da Comissão. A 
Comissão aprova a alteração dos 
programas em causa, em conformidade 
com o artigo 26.º. Caso um Estado-
Membro não apresente as informações 
necessárias em conformidade com o 
artigo 46.º, n.ºs 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada.

de um ato de execução, para determinar, 
em relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus objetivos 
intermédios. A Comissão aprova a 
alteração dos programas em causa, em 
conformidade com o artigo 26.º;

Or. es

Alteração 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso existam indícios resultantes de uma 
análise de desempenho de que uma 
prioridade não atingiu os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho, a Comissão pode suspender a 
totalidade ou parte de um pagamento 
intercalar para uma prioridade de um 
programa, em conformidade com o 
procedimento previsto nas regras 
específicas dos Fundos.

3. Caso existam indícios resultantes de uma 
análise de desempenho de que uma 
prioridade não atingiu os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho e o Estado em questão não 
estiver a levar a cabo as ações necessárias 
para corrigir a situação, a Comissão pode 
suspender a totalidade ou parte de um 
pagamento intercalar para uma prioridade 
de um programa, em conformidade com o 
procedimento previsto nas regras 
específicas dos Fundos. Ao decidir a 
suspensão, a Comissão deve ter em conta 
o impacto económico e social da mesma 
no Estado-Membro em causa. As 
suspensões devem ser levantadas e os 
fundos disponibilizados novamente ao 
Estado-Membro em causa, assim que este 
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último tomar as medidas necessárias.

Or. es

Alteração 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Condicionalidades macroeconómicas Disposições específicas relativas a 
Estados-Membros com dificuldades 
orçamentais temporárias

Or. en

Alteração 249
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Condicionalidades macroeconómicas Pagamentos a Estados-Membros com 
dificuldades orçamentais temporárias

Or. en

Alteração 250
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Alteração 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 253
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A suspensão total ou parcial de pagamentos provenientes dos Fundos Estruturais da UE a 
Estados-Membros que não cumpram as condicionalidades macroeconómicas não é 
proporcional, na medida em que abrange apenas os Estados-Membros beneficiários da 
política de coesão da UE. Além disso, tais sanções poderiam agravar ainda mais a situação 
dos Estados-Membros que enfrentam dificuldades financeiras.

Alteração 255
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro apresenta a proposta 
de alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas relevantes no prazo de um mês. 
Se necessário, a Comissão formula as suas 
observações no prazo de um mês, a contar 
da apresentação das alterações, devendo 
neste caso o Estado-Membro voltar a 
apresentar a sua proposta no prazo de um 
mês.

2. O Estado-Membro apresenta a proposta 
de alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas relevantes no prazo de três 
meses. Se necessário, a Comissão formula 
as suas observações no prazo de um mês, a 
contar da apresentação das alterações, 
devendo neste caso o Estado-Membro 
voltar a apresentar a sua proposta no prazo 
de um mês.

Or. de

Alteração 256
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do n.º 1, sempre que a 
assistência financeira for colocada à 
disposição de um Estado-Membro em 
conformidade com o n.º 1, alínea d), e 
estiver ligada a um programa de 
ajustamento, a Comissão pode, sem 
qualquer proposta do Estado-Membro, 
alterar o Contrato de Parceria e os 
programas, com vista a maximizar o 
impacto no crescimento e na 
competitividade dos Fundos QEC 
disponíveis. Para assegurar uma 
aplicação eficaz do Contrato de Parceria e 
dos programas relevantes, a Comissão 
participa na sua gestão, como 
especificado no programa de ajustamento 
ou no memorando de entendimento 
celebrado com o Estado-Membro em 
causa.

Suprimido

Or. de

Alteração 257
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso o Estado-Membro não responda ao 
pedido da Comissão referido no n.º 1, ou 
não responda de forma satisfatória no 
prazo de um mês às observações da 
Comissão referidas no n.º 2, a Comissão 
pode, no prazo de três meses após as suas 
observações, adotar uma decisão, por meio 
de um ato de execução, que suspenda parte 
ou todos os pagamentos para os programas 
em causa.

5. Caso o Estado-Membro não responda ao 
pedido da Comissão referido no n.º 1, ou 
não responda de forma satisfatória no 
prazo de três meses às observações da 
Comissão referidas no n.º 2, a Comissão 
pode, no prazo de seis meses após as suas 
observações, adotar uma decisão, por meio 
de um ato de execução, que suspenda parte 
ou todos os pagamentos para os programas 
em causa.

Or. de
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Alteração 258
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao decidir suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos ou autorizações em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 5 e 
6, respetivamente, a Comissão deve 
assegurar que a suspensão é proporcionada 
e eficaz, tendo em conta a situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa, e que respeita a igualdade de 
tratamento entre Estados-Membros, em 
particular no que diz respeito ao impacto 
da suspensão na economia do Estado-
Membro em causa.

7. Ao decidir suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos ou autorizações em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 5 e 
6, respetivamente, a Comissão deve 
assegurar que só exerce o seu respetivo 
direito se tal for necessário em último 
recurso e a suspensão é proporcionada e 
eficaz, tendo em conta a situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa, e que respeita a igualdade de 
tratamento entre Estados-Membros, em 
particular no que diz respeito ao impacto 
da suspensão na economia do Estado-
Membro em causa.

Or. de

Alteração 259
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 22

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido de um Estado-Membro, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo final podem ser aumentados em 
10 pontos percentuais, acima da taxa de 
cofinanciamento aplicável a cada 
prioridade, para o FEDER, o FSE e o FC, 
ou a cada medida, para o FEADER e o 
FEAMP. O aumento da taxa, que não 
pode exceder 100 %, é aplicável aos 
pedidos de pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 

Suprimido
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tenha apresentado o seu pedido e aos 
períodos contabilísticos subsequentes em 
que o Estado-Membro satisfaça uma das 
seguintes condições:
a) se o Estado-Membro em causa adotou 
o euro, recebe uma assistência 
macrofinanceira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/201031;
b) caso o Estado-Membro em causa não 
tenha adotado o euro, recebe assistência 
financeira de médio prazo, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/200232;
c) uma assistência financeira é colocada à 
sua disposição em conformidade com o 
Tratado que institui o Mecanismo 
Europeu de Estabilidade assinado em 11 
de julho de 2011.
O primeiro parágrafo não é aplicável aos 
programas abrangidos pelo Regulamento 
CTE.
2. Não obstante o disposto no n.º 1, o 
apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o apoio 
público e o montante máximo do apoio 
dos Fundos QEC para cada prioridade, 
no caso do FEDER, do FES e do FC, ou 
para cada medida, no caso do FEADER e 
do FEAMP, em conformidade com a 
decisão da Comissão que aprova o 
programa.

Or. fi

Alteração 260
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A pedido de um Estado-Membro, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo final podem ser aumentados em 
10 pontos percentuais, acima da taxa de 
cofinanciamento aplicável a cada 
prioridade, para o FEDER, o FSE e o FC, 
ou a cada medida, para o FEADER e o 
FEAMP. O aumento da taxa, que não pode 
exceder 100 %, é aplicável aos pedidos de 
pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 
tenha apresentado o seu pedido e aos 
períodos contabilísticos subsequentes, de 
acordo com as seguintes condições:

A pedido de um Estado-Membro, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo final podem ser aumentados em 
15 pontos percentuais, acima da taxa de 
cofinanciamento aplicável a cada 
prioridade, para o FEDER, o FSE e o FC, 
ou a cada medida, para o FEADER e o 
FEAMP. O aumento da taxa, que não pode 
exceder 100 %, é aplicável aos pedidos de 
pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 
tenha apresentado o seu pedido e aos 
períodos contabilísticos subsequentes, de 
acordo com as seguintes condições:

Or. en

Alteração 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 22 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) caso registe níveis de desemprego 
geral ou de desemprego juvenil 
substancialmente superiores à média 
europeia;

Or. es

Alteração 262
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 2. Os programas são elaborados pelos 
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Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros. Cada Estado-Membro deve 
elaborar e publicar um plano de consulta 
e, posteriormente, apresentar um relatório 
sobre o caráter e os resultados desse 
processo de consulta.

Or. en

Alteração 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, estes deverão abrir um 
período de consultas com os agentes 
sociais e com os membros da sociedade 
civil relevantes e publicar os resultados de 
tal consulta antes da elaboração dos ditos 
programas.

Or. es

Alteração 264
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros referidos no artigo 5.º, n.º 1. A 
cooperação com os parceiros deve seguir 
as melhores práticas que estão na base do 
código de conduta previsto no artigo 5.º, 
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n.º 3.

Or. en

Alteração 265
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros, nos termos do artigo 5.º.

Or. en

Alteração 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o 
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros num prazo de três 
meses após a apresentação do Contrato de 
Parceria, com exceção dos programas de 
Cooperação Territorial Europeia, que 
devem ser apresentados no prazo de nove
meses após a aprovação do Quadro 
Estratégico Comum. Todos os programas 
são acompanhados da avaliação ex ante 
mencionada no artigo 48.º.

Or. es

Alteração 267
Pervenche Berès
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros no prazo de seis meses 
após a apresentação do Contrato de 
Parceria, com exceção dos programas de 
Cooperação Territorial Europeia, que 
devem ser apresentados no prazo de nove
meses após a aprovação do Quadro 
Estratégico Comum. Todos os programas 
são acompanhados da avaliação ex ante 
mencionada no artigo 48.º.

Or. fr

Alteração 268
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É fortemente encorajado o recurso 
aos programas multifundos (FEDER, 
FSE, Coesão, FEADER, FEAMP). Para 
tal, a Comissão adota todas as medidas 
com vista a apresentar a preparação e a 
execução desses programas no respeito do 
princípio da proporcionalidade dos 
Fundos.

Or. fr

Alteração 269
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
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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:

Or. en

Alteração 270
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – 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 
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de 
cumprimento dos objetivos qualitativos e 
quantitativos, que constituirão a base da 
monitorização, avaliação e revisão do 
desempenho. Tal inclui:

Or. es

Alteração 271
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) indicadores relativos aos princípios 
horizontais definidos nos artigos 7.º e 8.º.

Or. en
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Alteração 272
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – 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
comuns e podem prever indicadores 
específicos dos diferentes programas.

Or. en

Alteração 273
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir uma descrição das ações 
desenvolvidas para ter em conta os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e 8.º.

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir metas e objetivos intermédios 
qualitativos e quantitativos mensuráveis 
para os indicadores relativos aos 
princípios horizontais definidos nos 
artigos 7.º e 8.º, que, se for caso disso, 
devem ser acrescentados aos indicadores 
específicos do programa e às ações 
desenvolvidas para respeitar os princípios 
enunciados nos artigos 7.º e 8.º.

Or. en

Alteração 274
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de estar em conformidade com 
o direito da União nos termos do artigo 
6.º, cada programa deve cumprir os 
requisitos da Diretiva relativa a avaliação 
ambiental estratégica (2001/42/CE)1, da 
Diretiva «Fauna ,Flora, Habitat» 
(92/43/CEE)2, da Diretiva relativa à 
política da água (2000/60/CE)3 e da 
Diretiva relativa às aves selvagens 
(2009/147/CE)4. Além disso, os grandes 
projetos previstos referidos no artigo 90.º 
devem ser sujeitos a avaliação em termos 
de efeitos no ambiente, com base nas 
Diretivas 85/337/CEE5 e 97/11/CE6 do 
Conselho.

1 JO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
2 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
4 JO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
5 JO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
6 JO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Or. en

Alteração 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Cada programa, para os 
Estados-Membros cuja taxa de 
desemprego e/ou desemprego juvenil 
ultrapasse substancialmente a média 
europeia, deve determinar o montante 
indicativo do apoio a ser utilizado para os 
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objetivos relativos à criação de emprego.

Or. es

Alteração 276
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
2, do Tratado, bem como as 
recomendações do Conselho adotadas em 
virtude do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
tendo em conta a avaliação ex ante. Essa 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia do programa, nos 
objetivos, indicadores e metas 
correspondentes e na afetação dos recursos 
orçamentais.

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas relevantes
formuladas para cada país ao abrigo do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, bem como 
as recomendações do Conselho relevantes
adotadas em virtude do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta a avaliação 
ex ante. Essa avaliação deve incidir, em 
particular, na adequação da estratégia do 
programa, nos objetivos, indicadores e 
metas correspondentes e na afetação dos 
recursos orçamentais.

Or. en

Alteração 277
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 26 – n.º 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 
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especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e aos objetivos específicos 
definidos no programa, tendo em conta o 
Quadro Estratégico Comum e o Contrato 
de Parceria. São acompanhados do 
programa revisto e, se for caso disso, de 
um Contrato de Parceria revisto.

especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, ao desenvolvimento sustentável
e aos objetivos específicos definidos no 
programa, tendo em conta o Quadro 
Estratégico Comum e o Contrato de 
Parceria. São acompanhados do programa 
revisto e, se for caso disso, de um Contrato 
de Parceria revisto.

Or. en

Alteração 278
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 26 – n.º 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de alteração de programas 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, o respetivo Contrato 
de Parceria não é alterado.

A alteração dos programas deve ser 
efetuada em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no artigo 24.º, 
nomeadamente os relativos aos princípios 
horizontais, incluindo o princípio da 
parceria e a abordagem de governança a 
vários níveis.
Os pedidos de alteração dos programas 
devem também basear-se nos programas 
revistos e, se for caso disso, num Contrato 
de Parceria revisto.
No caso de alteração de programas 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, o respetivo Contrato 
de Parceria não é alterado.

Or. en

Alteração 279
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O BEI pode, a pedido dos 
Estados-Membros, participar na elaboração 
do Contrato de Parceria, bem como nas 
atividades relacionadas com a preparação 
das operações e, em especial, dos grandes
projetos, dos instrumentos financeiros e 
das parcerias público-privadas.

1. O BEI pode, a pedido dos 
Estados-Membros, participar na elaboração 
do Contrato de Parceria, bem como nas 
atividades relacionadas com a preparação 
das operações, de grandes e pequenos
projetos que ofereçam um forte potencial 
de inovação, dos instrumentos financeiros 
e das parcerias público-privadas.

Or. en

Alteração 280
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) incidir em territórios subregionais 
específicos;

a) incidir em territórios subregionais 
específicos definidos pelos 
Estados-Membros de acordo com as 
respetivas unidades territoriais 
específicas, após consulta de todos os 
parceiros referidos no artigo 5.º;

Or. en

Alteração 281
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
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socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não represente 
mais de 49 % dos direitos de voto;

socioeconómicos locais, públicos e 
privados, incluindo pessoas locais com 
experiência direta de pobreza e exclusão 
social e beneficiários de projetos 
relevantes, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não represente 
mais de 49 % dos direitos de voto;

Or. en

Alteração 282
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) ser planeado tendo em conta as 
necessidades e potencialidades locais, e 
incluir características inovadoras no 
contexto local, a ligação em rede e, se for 
caso disso, as formas de cooperação.

d) ser planeado tendo em conta as 
necessidades e potencialidades locais, e 
incluir características inovadoras e 
socioculturais no contexto local, a ligação 
em rede e, se for caso disso, as formas de 
cooperação.

Or. en

Alteração 283
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) uma descrição do processo de 
envolvimento das comunidades locais no 
desenvolvimento da estratégia;

d) uma descrição do processo de 
envolvimento das comunidades locais, 
incluindo ONG, pessoas locais com 
experiência direta de pobreza e exclusão 
social e beneficiários de projetos 
relevantes, no desenvolvimento e na 
realização da estratégia;
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Or. en

Alteração 284
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas.

3. As estratégias de desenvolvimento 
sustentável a nível local são selecionadas 
por um comité, instituído para este efeito 
pelas autoridades de gestão dos programas.
Os parceiros referidos no artigo 5.º devem 
estar adequadamente representados neste 
comité.

Or. en

Alteração 285
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas.

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, 
constituído por parceiros económicos e 
sociais, instituído para este efeito pelas 
autoridades de gestão dos programas.

Or. fr

Alteração 286
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 3



AM\903982PT.doc 105/215 PE489.560v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas.

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas, em que participam os 
parceiros em conformidade com o artigo 
5.º, n.º 1.

Or. de

Alteração 287
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor 
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

b) definir um procedimento de seleção 
baseado na igualdade de géneros, não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor 
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

Or. en

Alteração 288
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 31 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) os custos de assessoria.

Or. es
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Alteração 289
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções, bonificações 
de juros e contribuições para prémios de 
garantias. Nesse caso, têm de ser mantidos 
registos separados para cada modalidade de 
financiamento.

Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções, bonificações 
de juros, microcréditos e contribuições 
para prémios de garantias. Nesse caso, têm 
de ser mantidos registos separados para 
cada modalidade de financiamento.

Or. en

Alteração 290
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 - parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre a avaliação ex 
ante dos instrumentos financeiros, a 
combinação dos apoios concedidos aos 
beneficiários finais sob a forma de 
subvenções, bonificações de juros, 
contribuições para prémios de garantias e 
instrumentos financeiros, e definir regras 
adicionais específicas em matéria de 
elegibilidade da despesa e regras 
específicas sobre os tipos de ação que não 
podem ser apoiados pelos instrumentos 
financeiros.

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre a avaliação ex 
ante dos instrumentos financeiros, a 
combinação dos apoios concedidos aos 
beneficiários finais sob a forma de 
subvenções, bonificações de juros, 
contribuições para prémios de garantias, 
microcréditos e instrumentos financeiros, e 
definir regras adicionais específicas em 
matéria de elegibilidade da despesa e 
regras específicas sobre os tipos de ação 
que não podem ser apoiados pelos 
instrumentos financeiros.

Or. en
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Alteração 291
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As contribuições em espécie não são 
consideradas despesa elegível dos 
instrumentos financeiros, exceto as 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis para investimento no objetivo de 
desenvolvimento urbano ou de regeneração 
urbana, quando esses terrenos ou imóveis 
façam parte do investimento. Essas 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis só são elegíveis se estiverem 
preenchidas as condições previstas no 
artigo 59.º.

3. As contribuições em espécie não são 
consideradas despesa elegível dos 
instrumentos financeiros, exceto as 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis para investimento no objetivo de 
desenvolvimento urbano ou rural e de 
regeneração urbana, quando esses terrenos 
ou imóveis façam parte do investimento. 
Essas contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis só são elegíveis se estiverem 
preenchidas as condições previstas no 
artigo 59.º.

Or. en

Alteração 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As contribuições em espécie não são 
consideradas despesa elegível dos 
instrumentos financeiros, exceto as 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis para investimento no objetivo de 
desenvolvimento urbano ou de regeneração 
urbana, quando esses terrenos ou imóveis 
façam parte do investimento. Essas 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis só são elegíveis se estiverem 
preenchidas as condições previstas no 
artigo 59.º.

3. As contribuições em espécie não são 
consideradas despesa elegível dos 
instrumentos financeiros, exceto as 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis para investimento no objetivo de 
desenvolvimento urbano e rural ou de 
regeneração urbana e rural, quando esses 
terrenos ou imóveis façam parte do 
investimento. Essas contribuições relativas 
a terrenos ou imóveis só são elegíveis se 
estiverem preenchidas as condições 
previstas no artigo 59.º.

Or. es



PE489.560v02-00 108/215 AM\903982PT.doc

PT

Alteração 293
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – 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 da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 294
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – 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, cinco anos, após o seu 
encerramento.

Or.
fr
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Alteração 295
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39-A
Saldos remanescentes

Os saldos remanescentes dos Fundos 
QEC serão afetados ao orçamento da 
União Europeia.

Or. fr

Alteração 296
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 41 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O regimento deve corresponder às 
disposições dos artigos 41.º, 42.º e 43.º e 
considerar os princípios do artigo 5.º do 
presente regulamento. A Comissão pode 
examinar o regimento a pedido de um 
parceiro em conformidade com o 
artigo 5.º e eventualmente efetuar 
alterações.

Or. de

Alteração 297
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 - parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros referidos no 
artigo 5.º, dando especial atenção aos 
parceiros envolvidos na elaboração dos 
programas em causa. Todos os membros 
do Comité de Monitorização gozam do 
direito de voto. Os Estados-Membros
devem assegurar que o Comité de 
Monitorização respeite o equilíbrio entre 
homens e mulheres.

Or. en

Alteração 298
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os parceiros devem escolher e nomear os 
membros seus representantes no Comité 
de Monitorização.

Or. en

Alteração 299
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A lista dos membros do Comité de 
Monitorização deve ser tornada pública.

Or. en
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Alteração 300
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A entidade destacada para o 
presidente assume a função de uma 
secretaria, a fim de auxiliar os parceiros 
na realização das suas tarefas e a 
presidência na preparação, realização e 
garantia de resultados das reuniões.

Or. de

Alteração 301
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano, competindo-
lhe verificar a aplicação do programa e os 
progressos alcançados na consecução dos 
objetivos. Para isso, tem em conta os dados 
financeiros, os indicadores comuns e os 
indicadores específicos dos programas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, duas vezes por ano, 
competindo-lhe verificar a aplicação do 
programa e os progressos alcançados na 
consecução dos seus objetivos, bem como 
a aplicação dos princípios horizontais nos 
termos dos artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
regulamento. Para isso, tem em conta os 
dados financeiros, os indicadores comuns e 
os indicadores específicos dos programas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

Or. en
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Alteração 302
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano, competindo-
lhe verificar a aplicação do programa e os 
progressos alcançados na consecução dos 
objetivos. Para isso, tem em conta os dados 
financeiros, os indicadores comuns e os 
indicadores específicos dos programas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, duas vezes por ano, 
competindo-lhe verificar a aplicação do 
programa e os progressos alcançados na 
consecução dos objetivos. Para isso, tem 
em conta os dados financeiros, os 
indicadores comuns e os indicadores 
específicos dos programas, incluindo 
eventuais alterações nos indicadores de 
resultados e nos progressos de utilização de 
metas quantificadas, bem como os 
objetivos intermédios definidos no quadro 
de desempenho.

Or. de

Alteração 303
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete ao Comité de Monitorização 
analisar cuidadosamente todas as questões 
que afetem o desempenho do programa.

2. Compete ao Comité de Monitorização 
analisar cuidadosamente todas as questões 
que afetem o desempenho do programa, 
incluindo a análise do desempenho.

Or. en

Alteração 304
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 43 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O Comité de Monitorização pode 
apresentar recomendações à autoridade de 
gestão sobre a aplicação do programa e a 
sua avaliação. Compete-lhe monitorizar as 
medidas tomadas na sequência dessas 
recomendações.

4. O Comité de Monitorização pode 
apresentar recomendações à autoridade de 
gestão sobre a aplicação do programa e a 
sua avaliação a fim de reduzir o fardo 
administrativo dos beneficiários. 
Compete-lhe monitorizar as medidas 
tomadas na sequência dessas 
recomendações.

Or. fr

Alteração 305
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Comité de Monitorização deve 
aprovar os relatórios anuais sobre a 
execução dos programas previstos no 
artigo 44.º e os relatórios de progresso a 
que se refere o artigo 46.º.

Or. en

Alteração 306
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
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alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante, a simplificação administrativa e 
outras questões que afetem o desempenho 
do programa, bem como as medidas 
corretivas adotadas.

Or. fr

Alteração 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos artigos 
6.º, 7.º e 8.º, e informar sobre o apoio 
utilizado para cumprir as metas relativas às 
alterações climáticas.

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos artigos 
6.º, 7.º e 8.º, e informar sobre o apoio 
utilizado para cumprir as metas relativas às 
alterações climáticas, a redução da 
pobreza e a redução da taxa de 
desemprego geral e juvenil.

Or. es
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Alteração 308
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos artigos 
6.º, 7.º e 8.º, e informar sobre o apoio 
utilizado para cumprir as metas relativas às 
alterações climáticas.

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos artigos 
6.º, 7.º e 8.º, e informar sobre o apoio 
utilizado para cumprir as metas relativas às 
alterações climáticas e as ações 
desenvolvidas para cumprir a meta 
relativa à redução da pobreza.

Or. en

Alteração 309
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O relatório anual de execução deve 
avaliar o papel dos parceiros referidos no 
artigo 5.º na execução do programa e 
incluir uma lista dos parceiros envolvidos, 
as suas responsabilidades, as suas 
opiniões sobre a execução do programa e 
o princípio da parceria e a forma como os 
seus pontos de vista foram tidos em conta.

Or. en
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Alteração 310
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos qualitativos e quantitativos 
mensuráveis adotados para cada programa 
no quadro de desempenho, incluindo para 
os indicadores relativos aos princípios 
horizontais estabelecidos nos artigos 7.º e 
8.º, e ao apoio utilizado para os objetivos 
relativos às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 311
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas, a redução da 
pobreza e a taxa de desemprego geral e 
juvenil;

Or. es
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Alteração 312
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas e à redução da 
pobreza;

Or. en

Alteração 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

b) os progressos registados na realização 
dos objetivos principais da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, nomeadamente 
quanto aos objetivos intermédios adotados 
para cada programa no quadro de 
desempenho e ao apoio utilizado para os 
objetivos relativos às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 314
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, no que se refere à execução do 
Contrato de Parceria.

h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, no que se refere à execução do 
Contrato de Parceria, incluindo uma lista 
dos parceiros envolvidos, as suas 
responsabilidades, as suas opiniões sobre 
a execução do programa e o princípio da 
parceria e a forma como os seus pontos de 
vista foram tidos em conta.

Or. en

Alteração 315
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, no que se refere à execução do 
Contrato de Parceria.

h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, e uma avaliação da qualidade 
desta parceria, no que se refere à execução 
do Contrato de Parceria.

Or. en

Alteração 316
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em 2018 e 2020, a Comissão incluirá no 
seu relatório anual de progresso, a 
apresentar no Conselho Europeu da 
primavera, uma secção resumindo o 
relatório estratégico, em especial no que se 
refere aos progressos alcançados na 
realização da estratégia da União para um 

5. Em 2018 e 2020, a Comissão incluirá no 
seu relatório de progresso anual, a 
apresentar no Conselho Europeu da 
primavera, uma secção resumindo o 
relatório estratégico, em especial no que se 
refere aos progressos alcançados na 
realização da estratégia da União para um 
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crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e às metas das iniciativas 
emblemáticas inseridas no âmbito da 
estratégia.

Or. en

Alteração 317
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo33, e, 
quando apropriado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) e o desemprego.

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo33, e, 
quando apropriado, as metas em matéria 
de clima, os indicadores horizontais, o 
Produto Interno Bruto (PIB) e o 
desemprego e a dimensão qualitativa dos 
postos de trabalho. Além do indicador do 
PIB/habitante, os Estados-Membros
podem utilizar outros indicadores sociais 
e ambientais para obterem uma visão 
mais social da situação de bem-estar da 
região ou Estado-Membro sob avaliação.

Or. en

Alteração 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 47 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, e, 
quando apropriado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) e o desemprego.

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, e o 
Produto Interno Bruto (PIB) e o 
desemprego.

Or. es

Alteração 319
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e recolha dos dados 
necessários a essas avaliações, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns e, 
quando apropriado, aos indicadores 
específicos dos programas.

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e recolha dos dados 
necessários a essas avaliações, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns 
qualitativos e quantitativos e, quando 
apropriado, aos indicadores específicos dos 
programas.

Or. en

Alteração 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 47 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e recolha dos dados 
necessários a essas avaliações, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns e, 
quando apropriado, aos indicadores 
específicos dos programas.

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações qualitativas e quantitativas, 
bem como os procedimentos a aplicar para 
a produção e recolha dos dados necessários 
a essas avaliações, incluindo os dados 
relativos aos indicadores comuns e, quando 
apropriado, aos indicadores específicos dos 
programas.

Or. es

Alteração 321
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o contributo para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta 
determinados objetivos temáticos e 
prioridades, bem como as necessidades 
nacionais e regionais;

a) o contributo para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta 
determinados objetivos temáticos, os 
princípios horizontais definidos nos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
regulamento e as prioridades, bem como 
as necessidades nacionais e regionais;

Or. en

Alteração 322
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a coerência interna do programa ou 
atividade proposto e a sua relação com 

b) a coerência interna do programa ou 
atividade proposto e a sua relação com 
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outros instrumentos relevantes; outros instrumentos relevantes, incluindo 
as políticas públicas nacionais;

Or. en

Alteração 323
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas com o quadro estratégico 
comum, o Contrato de Parceria e as 
recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas, bem como dos princípios 
horizontais definidos nos artigos 6.º, 7.º e 
8.º do presente regulamento, com o quadro 
estratégico comum, o Contrato de Parceria 
e as recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

Or. en

Alteração 324
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) a relevância e clareza dos indicadores 
propostos para o programa;

e) a relevância e clareza dos indicadores 
horizontais e a adequação das ações 
específicas previstas para promover a 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres e evitar a discriminação, de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
artigo 7.º do presente regulamento, 
incluindo as medidas para eliminar os 
obstáculos à acessibilidade das pessoas 
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com deficiência;

Or. en

Alteração 325
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação;

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação, incluindo as medidas para 
eliminar os obstáculos à acessibilidade 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 326
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação;

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação, incluindo as medidas para 
eliminar os obstáculos à acessibilidade 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 327
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação;

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação, incluindo as medidas para 
eliminar os obstáculos à acessibilidade 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 328
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) a adequação das medidas previstas para 
promover o desenvolvimento sustentável.

m) a adequação das medidas previstas para 
promover o desenvolvimento sustentável e 
a inclusão social.

Or. en

Alteração 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

m-A) a adequação das medidas previstas 
para promover a inclusão social e a 
realização das metas relativas à redução 
da pobreza, bem como a acessibilidade 
das pessoas com deficiência.

Or. en
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Alteração 330
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea m-A (nova)

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, avaliação e monitorização do 
Contrato de Parceria e dos programas.

Or. en

Alteração 331
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 50

Texto da Comissão Alteração

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 
nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão em estreita colaboração com os
Estados-Membros. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 
nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

Or. en

Alteração 332
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 50

Texto da Comissão Alteração

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 
nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão, em estreita colaboração com os 
Estados-Membros. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 
nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

Or. es

Alteração 333
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 50

Texto da Comissão Alteração

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 
nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e as metas das 
iniciativas emblemáticas inseridas no 
âmbito da estratégia, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 
nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

Or. en
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Alteração 334
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) assistência no acesso aos fundos,
visando em especial as PME e as 
microempresas.

Or. es

Alteração 335
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 - parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de 
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, incluindo com os países 
terceiros. Para garantir uma maior 
eficiência na comunicação ao público em 
geral e mais sinergias entre as ações de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados a estas 
ações ao abrigo do presente regulamento 
contribuirão igualmente para a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estas prioridades estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento;

f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de 
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, nomeadamente entre 
organizações não governamentais,
incluindo com os países terceiros. Para 
garantir uma maior eficiência na 
comunicação ao público em geral e mais 
sinergias entre as ações de comunicação 
realizadas por iniciativa da Comissão, os 
recursos afetados a estas ações ao abrigo 
do presente regulamento contribuirão 
igualmente para a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União Europeia, desde que estas 
prioridades estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento;

Or. en
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Alteração 336
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 - parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, incluindo com os países 
terceiros. Para garantir uma maior 
eficiência na comunicação ao público em 
geral e mais sinergias entre as ações de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados a estas 
ações ao abrigo do presente regulamento 
contribuirão igualmente para a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estas prioridades estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento;

f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de 
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, nomeadamente entre 
organizações da sociedade civil, incluindo 
com os países terceiros. Para garantir uma 
maior eficiência na comunicação ao 
público em geral e mais sinergias entre as 
ações de comunicação realizadas por 
iniciativa da Comissão, os recursos 
afetados a estas ações ao abrigo do
presente regulamento contribuirão 
igualmente para a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União Europeia, desde que estas últimas
estejam relacionadas com os objetivos 
gerais do presente regulamento.

Or. en

Alteração 337
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 - alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) assistência prestada a confederações 
de empresas» temáticas e organizações 
não governamentais, parceiros e redes 
sociais e associações representantes de 
autoridades locais, urbanas e regionais 
que trabalhem a nível da UE com a 
política de coesão, com vista à criação de 
redes com os parceiros nacionais e 
regionais que trabalhem no Comité de 
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Monitorização e à promoção de um 
diálogo estruturado entre eles e com a 
Comissão em matéria de política de 
coesão; apoio aos parceiros que 
trabalham com temas específicos, com 
vista ao intercâmbio de opiniões e à 
cooperação no seio das redes temáticas 
existentes e novas.

Or. en

Alteração 338
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) o reforço das capacidades e das 
competências dos parceiros em 
conformidade com o artigo 5.º do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 339
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 - alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) assistência para apoiar o intercâmbio 
de opiniões e a cooperação nas redes 
temáticas, existentes e novas, dos grupos 
de ação locais referidos no artigo 30.º do 
presente regulamento, com vista à 
conceção e execução de estratégias de 
desenvolvimento local.

Or. en
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Alteração 340
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros, dos parceiros referidos 
no artigo 5.º, de modo a promover o 
intercâmbio de opiniões e as melhores 
práticas entre os grupos de ação locais, 
referidos no artigo 30.º, a nível nacional,
e dos beneficiários em matéria de gestão e 
utilização dos Fundos QEC. Estas ações 
podem abranger períodos de programação 
anteriores e posteriores.

Or. en

Alteração 341
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
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avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros, dos parceiros 
económicos e sociais e dos beneficiários 
em matéria de gestão e utilização dos 
Fundos QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

Or. fr

Alteração 342
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro deve garantir, 
nos seus programas operacionais, um 
nível adequado de assistência técnica aos 
parceiros referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), de modo a facilitar o 
envolvimento e a participação desses 
parceiros na elaboração e execução dos 
Contratos de Parceria, bem como na 
elaboração, execução, monitorização e 
avaliação dos programas.

Or. en

Alteração 343
Kinga Göncz
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cada Estado-Membro deve garantir, 
em todos os PO, a prestação de assistência 
técnica suficiente para facilitar o 
envolvimento e a participação das 
organizações não governamentais na 
elaboração, execução, monitorização e 
avaliação dos Fundos.

Or. en

Alteração 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cada Estado-Membro deve garantir, 
em todos os PO, a prestação de assistência 
técnica suficiente para facilitar o 
envolvimento e a participação das 
organizações não governamentais na 
elaboração, execução, monitorização e 
avaliação dos Fundos.

Or. en

Alteração 345
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52-A
Cada Estado-Membro deve assegurar que, 
para cada programa operacional, seja 
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providenciada a assistência técnica 
necessária para facilitar a participação 
dos agentes sociais e das ONG na 
preparação, implementação, controlo e 
avaliação dos fundos.

Or. es

Alteração 346
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais, exceto quando sejam 
estabelecidas regras específicas no presente 
regulamento ou com base no presente 
regulamento ou, ainda, nas regras 
específicas dos Fundos.

1. A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais, com exceção das despesas 
realizadas no quadro dos projetos 
europeus de cooperação territorial e 
exceto quando sejam estabelecidas regras 
específicas no presente regulamento ou 
com base no presente regulamento ou, 
ainda, nas regras específicas dos Fundos.

Or. fr

Alteração 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A receita líquida gerada diretamente por 
uma operação durante a sua execução, que 
não tenha sido considerada no momento de 
aprovação da operação, é deduzida da 
despesa elegível da operação no pedido de 
pagamento final apresentado pelo 
beneficiário. Esta regra não é aplicável aos 

6. A receita líquida gerada diretamente por 
uma operação durante a sua execução, que 
não tenha sido considerada no momento de 
aprovação da operação, é deduzida da 
despesa elegível da operação no pedido de 
pagamento final apresentado pelo 
beneficiário. Esta regra não é aplicável aos 
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instrumentos financeiros e prémios. projetos de valor inferior a 5 000 euros, 
aos instrumentos financeiros, às operações 
sujeitas às regras relativas aos auxílios 
estatais, às operações cujo apoio público 
assuma a forma de montantes fixos ou 
custos unitários tabelados, às operações 
executadas no âmbito de um plano de 
ação conjunto e a prémios.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa uma maior simplificação e menos burocracia, nomeadamente no 
caso dos pequenos projetos e das atividades de pequeno montante.

Alteração 348
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 55 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão define um regime de 
apoio específico para as despesas relativas 
aos programas de cooperação territorial 
europeia, a fim de melhorar a aplicação 
operacional dos mesmos.

Or. fr

Alteração 349
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 57 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) montantes fixos até 100 000 euros de 
contribuição pública;

c) montantes fixos até 200 000 euros de 
contribuição pública;

Or. de
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Alteração 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no artigo 
13.º, n.º 1, da Diretiva 2006/112/CE, e 
desde que não sejam incorridos para 
fornecimento de infraestruturas.

c) o imposto sobre o valor acrescentado 
que seja recuperável ao abrigo da 
legislação nacional em matéria de IVA.

Or. en

Alteração 351
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no artigo 
13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 
2006/112/CE, e desde que não sejam 
incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA.

Or. en
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Alteração 352
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As operações apoiadas pelos Fundos 
QEC, sujeitas às derrogações referidas nos 
n.ºs 2 e 3 e às regras específicas dos 
Fundos, devem estar localizadas na zona 
abrangida pelo programa a título do qual 
são apoiadas (a seguir, designada por 
«zona do programa»).

1. As operações apoiadas pelos Fundos 
QEC, sujeitas às derrogações referidas nos 
n.ºs 2 e 3 e às regras específicas dos 
Fundos, e excluindo operações nacionais 
em rede, devem estar localizadas na zona 
abrangida pelo programa a título do qual 
são apoiadas (a seguir, designada por 
«zona do programa»).

Or. fi

Alteração 353
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos deve reembolsar 
a contribuição dos Fundos QEC, se no 
prazo de cinco anos a partir do pagamento 
final ao beneficiário ou, quando aplicável, 
no prazo previsto nas regras dos auxílios 
estatais, for objeto de:

Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos deve reembolsar 
a contribuição dos Fundos QEC, se no 
prazo de dez anos a partir do pagamento 
final ao beneficiário ou, quando aplicável, 
no prazo previsto nas regras dos auxílios 
estatais, for objeto de:

Or. en

Alteração 354
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As operações apoiadas pelo FSE e as 
operações apoiadas por outros Fundos 
QEC, que não envolvam investimentos em 
infraestruturas ou investimentos 
produtivos, reembolsam a contribuição do 
Fundo apenas quando sejam obrigadas a 
manter o investimento pelas regras dos 
auxílios estatais e nos casos de cessação ou 
deslocalização de uma atividade produtiva 
dentro do prazo previsto nessas regras.

2. As operações apoiadas pelo FSE e as 
operações apoiadas por outros Fundos 
QEC, que não envolvam investimentos em 
infraestruturas ou investimentos 
produtivos, reembolsam a contribuição do 
Fundo apenas quando sejam obrigadas a 
manter o investimento pelas regras dos 
auxílios estatais e nos casos de cessação ou 
deslocalização de uma atividade produtiva 
num prazo de dez anos.

Or. en

Alteração 355
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não são aplicáveis às 
contribuições destinadas ou provenientes 
de instrumentos financeiros ou a qualquer 
operação sujeita à cessação de uma 
atividade produtiva por razões de 
insolvência não fraudulenta.

3. Os n.ºs 1 e 2 não são aplicáveis a 
qualquer operação sujeita à cessação de 
uma atividade produtiva por razões de 
insolvência não fraudulenta.

Or. en

Alteração 356
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o [artigo 56.º, n.º 1. Em conformidade com o [artigo 56.º, n.º 
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3] do Regulamento Financeiro, qualquer 
organismo responsável pela gestão e pelo 
controlo da despesa relativa aos Fundos 
QEC tem de ser acreditado mediante 
decisão formal de uma autoridade 
acreditadora a nível ministerial.

3] do Regulamento Financeiro, qualquer 
organismo responsável pela gestão e pelo 
controlo da despesa relativa aos Fundos 
QEC tem de ser acreditado mediante 
decisão formal de um Estado-Membro.

Or. fi

Alteração 357
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 64 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A acreditação baseia-se no parecer de 
um organismo de auditoria independente, 
que avalia a conformidade desse organismo 
com os critérios de acreditação. O 
organismo de auditoria independente 
executa o seu trabalho em conformidade 
com as normas de auditoria 
internacionalmente reconhecidas.

3. A acreditação baseia-se no parecer de 
um organismo de auditoria independente, 
que avalia a conformidade desse organismo 
com os critérios de acreditação. O 
organismo de auditoria independente 
executa o seu trabalho em conformidade 
com as normas de auditoria 
internacionalmente reconhecidas e com os 
critérios ambientais e sociais.

Or. fr

Alteração 358
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 64 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de acreditação é também 
responsável pela supervisão do organismo 
acreditado, podendo retirar essa 
acreditação mediante decisão formal, se 
um ou vários critérios de acreditação 
deixarem de estar preenchidos, salvo 
quando o organismo adote as medidas 

4. O Estado-Membro é também 
responsável pela supervisão do organismo 
acreditado, podendo retirar essa 
acreditação mediante decisão formal, se 
um ou vários critérios de acreditação 
deixarem de estar preenchidos, salvo 
quando o organismo adote as medidas 
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corretivas necessárias durante o período 
probatório que será estabelecido pela 
autoridade acreditadora em função da 
gravidade do problema. A autoridade de 
acreditação deve comunicar 
imediatamente à Comissão a aplicação de 
qualquer período probatório a um 
organismo acreditado e qualquer decisão 
de retirada da acreditação.

corretivas necessárias durante o período 
probatório que será estabelecido pelo 
Estado-Membro em função da gravidade 
do problema. O Estado-Membro deve 
comunicar imediatamente à Comissão a 
aplicação de qualquer período probatório a 
um organismo acreditado e qualquer 
decisão de retirada da acreditação.

Or. fi

Alteração 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à reserva de 
desempenho, as autorizações orçamentais 
seguem a decisão da Comissão que 
aprova a alteração do programa.

Suprimido

Or. es

Alteração 360
Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 81 – n.º 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ações apoiadas pelos Fundos da União 
contribuem para a realização da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

As ações apoiadas pelos Fundos da União 
contribuem para a realização dos objetivos 
principais da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

Or. en
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Alteração 361
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 81 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o Investimento no Crescimento e no 
Emprego nos Estados-Membros e regiões, 
a apoiar através de todos os Fundos; e

a) o Investimento no Crescimento, no 
Emprego e na Inclusão Social nos 
Estados-Membros e regiões, a apoiar 
através de todos os Fundos; e

Or. de

Alteração 362
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos Estruturais apoiam o objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego, em todas as regiões que 
correspondem ao nível 2 da Nomenclatura 
Comum das Unidades Territoriais 
Estatísticas (a seguir, designadas por «nível 
NUTS 2»), instituída pelo Regulamento 
(CE) n.º 1059/2003.

1. Os Fundos Estruturais apoiam o objetivo 
de Investimento no Crescimento, no 
Emprego e na inclusão social, em todas as 
regiões que correspondem ao nível 2 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (a seguir, 
designadas por «nível NUTS 2»), instituída 
pelo Regulamento (CE) n.º 1059/2003.

Or. de

Alteração 363
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 

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

e na Inclusão Social são atribuídos de 
acordo com três categorias de regiões do 
nível NUTS 2:

Or. de

Alteração 364
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 83 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
globais por Estado-Membro, sem prejuízo 
do disposto no presente artigo, n.º 3, e no 
artigo 84.º, n.º 7.

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
por Estado-Membro para o objetivo 
«Investimento no Crescimento e no 
Emprego», sem prejuízo do disposto no 
presente artigo, n.º 3, e no artigo 84.º, n.º 7, 
e por programa de cooperação para o 
objetivo «Cooperação Territorial 
Europeia».

Or. fr

Alteração 365
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Por iniciativa da Comissão, 0,35 % dos 
recursos globais serão atribuídos para 
assistência técnica.

3. Por iniciativa da Comissão, 0,2 % dos 
recursos globais serão atribuídos para 
assistência técnica.

Or. fi
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Alteração 366
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Aplicam-se os seguintes critérios para a 
repartição por Estado-Membro:

2. Aplicam-se os seguintes critérios para a 
repartição por Estado-Membro, com base 
em estatísticas por género:

Or. en

Alteração 367
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional, 
rendimento líquido disponível ajustado 
por habitante e taxa de desemprego, para 
as regiões menos desenvolvidas e regiões 
em transição;

Or. en

Alteração 368
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) população elegível, rácio de 
dependência da terceira idade, densidade 
populacional, prosperidade regional, 
prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
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desenvolvidas e regiões em transição;

Or. fi

Alteração 369
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução, rendimento 
líquido disponível ajustado por habitante, 
fragilidade social, vulnerabilidade 
demográfica e densidade populacional, 
para as regiões mais desenvolvidas;

Or. en

Alteração 370
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução, rácio de 
dependência da terceira idade e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

Or. fi

Alteração 371
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Parte 3 – 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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 372
Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Parte 3 – 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 35 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais 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.

Or. en

Alteração 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Proposta de regulamento
Parte 3 – 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 20 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas e para as regiões cujo PIB 
per capita, no período de 2007-2013, 
tenha sido inferior a 75 % da média da 
UE-27, mas que são agora elegíveis na 
categoria de regiões em transição ou 
regiões mais 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.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a utilização e absorção eficientes dos fundos do FSE, as regiões cujo PIB 
per capita, no período de 2007-2013, seja inferior a 75 % da média da UE-25 e que sejam
agora elegíveis na categoria das regiões em transição ou regiões mais desenvolvidas, devem 
ser tratadas em pé de igualdade com as regiões menos desenvolvidas. Tanto as regiões menos 
desenvolvidas como as regiões beneficiárias de apoio transitório têm, não raro, necessidades 
de investimento específicas, pelo que lhes deve ser concedida uma maior flexibilidade na 
utilização dos Fundos Estruturais.

Alteração 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio do Fundo de Coesão concedido 
às infraestruturas de transporte, no 

Suprimido
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âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», equivale a 10 000 000 000 
euros.
A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação do Fundo de Coesão atribuída a 
cada Estado-Membro para todo o período. 
A dotação do Fundo de Coesão concedida 
a cada Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.
As dotações anuais correspondentes ao 
apoio do Fundo de Coesão a que se refere 
o primeiro parágrafo devem ser inscritas 
nas rubricas orçamentais pertinentes do 
mecanismo «Interligar a Europa», com 
início no exercício orçamental de 2014.
O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo [13.º] do 
Regulamento (UE) […]/2012, que institui 
o mecanismo «Interligar a Europa»35, no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando 
especial prioridade aos projetos que 
respeitam as dotações nacionais do Fundo 
de Coesão.

Or. en

Alteração 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 

Suprimido
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20.º.

Or. es

Alteração 376
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 378
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 379
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva de 
eficiência, sendo a sua afetação efetuada 
em conformidade com o artigo 20.º.

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego poderão ser utilizados pelos 
Estados-Membros para a reserva de 
eficiência, sendo a sua afetação efetuada 
em conformidade com o artigo 20.º.

Or. fi

Alteração 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão deve afetar uma 
percentagem mínima da repartição 
financeira destinada ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego nos Estados-Membros cuja taxa 
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de desemprego geral e/ou juvenil seja 
substancialmente superior à taxa média 
europeia, a ações que se destinem 
especificamente a combater aquela.

Or. es

Alteração 381
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 0,2 % dos recursos do FEDER para o 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano 
sustentável.

7. 1 % dos recursos do FEDER para o 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano 
sustentável.

Or. de

Alteração 382
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 0,2 % dos recursos do FEDER para o 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano 
sustentável.

7. 0,2 % dos recursos do FEDER para o 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano e 
rural sustentável.

Or. en
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Alteração 383
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 0,2 % dos recursos do FEDER para o 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano 
sustentável.

7. 0,2 % dos recursos do FEDER para o 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano e 
rural sustentável.

Or. es

Alteração 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 2 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 
para outra categoria de regiões.

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 5 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 
para outra categoria de regiões.

Or. en

Alteração 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 86 – n.º 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros têm 
em conta as condições macroeconómicas 
gerais e as circunstâncias específicas ou 
excecionais, nomeadamente privatizações 
ou um nível excecional de despesa pública 
ou despesa estrutural equivalente efetuada 
pelo Estado-Membro durante o período de 
2007-2013. Têm igualmente em conta as 
alterações verificadas nas dotações 
nacionais dos Fundos Estruturais, em 
comparação com os anos de 2007-2013.

A Comissão e os Estados-Membros têm 
em conta as condições macroeconómicas 
gerais e as circunstâncias específicas ou 
excecionais que possam supor uma 
variação excecional da despesa pública ou 
despesa estrutural equivalente efetuada 
pelo Estado-Membro durante o período de 
2007-2013. Têm igualmente em conta as 
alterações verificadas nas dotações 
nacionais dos Fundos Estruturais, em 
comparação com os anos de 2007-2013.

Or. es

Alteração 386
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 86 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se a Comissão considerar na verificação 
ex post que um Estado-Membro não 
manteve o nível de referência da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, fixado no 
Contrato de Parceria, como estabelecido no 
anexo III, pode ser aplicada uma correção 
financeira. Ao decidir sobre a correção 
financeira, a Comissão considera se a 
situação económica do Estado-Membro se 
alterou significativamente desde a 
verificação intercalar e essa alteração foi 
tomada em conta nessa altura. As regras 
pormenorizadas sobre as taxas de correção 
financeira constam do ponto 3 do anexo 
III.

6. Se a Comissão considerar na verificação 
ex post que um Estado-Membro não 
manteve o nível de referência da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, fixado no 
Contrato de Parceria, como estabelecido no 
anexo III, pode ser aplicada uma correção 
financeira. Ao decidir sobre a correção 
financeira, a Comissão considera que o 
Estado-Membro não levou a cabo as 
ações necessárias ao cumprimento das 
recomendações por si feitas neste sentido 
e se a situação económica do Estado-
Membro se alterou significativamente 
desde a verificação intercalar e essa 
alteração foi tomada em conta nessa altura. 
As regras pormenorizadas sobre as taxas de 
correção financeira constam do ponto 3 do 
anexo III.
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Or. es

Alteração 387
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – título

Texto da Comissão Alteração

Conteúdo e adoção dos programas 
operacionais do objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego

Conteúdo, adoção e alteração dos 
programas operacionais do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego

Or. en

Alteração 388
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE, um eixo prioritário 
pode combinar prioridades de 
investimento de diferentes objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 
8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o seu 
contributo para outros eixos prioritários, 
em circunstâncias devidamente 
justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo e a 
outro para uma determinada categoria de 
região, corresponde, sem prejuízo do 
disposto no artigo 52.º, a um objetivo 
temático e inclui uma ou várias prioridades 
de investimento desse objetivo temático, 
em conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. Um eixo prioritário pode 
combinar, se tal for necessário para 
aumentar o impacto e a eficácia de uma 
abordagem integrada tematicamente 
coerente que vise a realização dos 
objetivos e metas da estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo:

Or. en
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Alteração 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE, um eixo prioritário 
pode combinar prioridades de investimento 
de diferentes objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 
11, de modo a facilitar o seu contributo 
para outros eixos prioritários, em 
circunstâncias devidamente justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região, 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. Em 
circunstâncias devidamente justificadas, 
um eixo prioritário pode abranger mais 
categorias de regiões ou combinar uma ou 
mais prioridades de investimento 
complementares de diferentes objetivos 
temáticos e Fundos, se tal for necessário 
para aumentar a eficácia e melhor atingir 
as metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

Or. en

Justificação

É necessária mais flexibilidade no que respeita à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

Alteração 390
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 1 – alínea a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a) a cobertura de mais de uma categoria 
de região;

Or. en

Alteração 391
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) a combinação de uma ou mais 
prioridades de investimento 
complementares do FEDER, do FC e do 
FSE num objetivo temático;

Or. en

Alteração 392
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87.º – n.º 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) a combinação de uma ou mais 
prioridades de investimento
complementares de diferentes objetivos 
temáticos, até 20 % da contribuição da 
UE para um programa operacional, 
nomeadamente no caso da contribuição 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial;

Or. en
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Alteração 393
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) No caso do FSE, a combinação de 
prioridades de investimento de diferentes 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o 
seu contributo para outros eixos 
prioritários.

Or. en

Alteração 394
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 1 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e) Os Estados-Membros podem criar um 
eixo prioritário num programa 
operacional para assegurar a assistência 
técnica prevista no artigo 52.º. O disposto 
no artigo 87.º, n.º 2, alínea b), subalíneas 
i), ii) e iv), alínea c), subalíneas ii) a vi), 
alínea d) e alínea e), subalíneas i) e ii), 
não é aplicável aos programas de 
assistência técnica.

Or. en

Alteração 395
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem combinar 
duas ou mais das opções referidas nas 
alíneas a) a d).

Or. en

Alteração 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87.º – n.º 2 – alínea a) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) uma estratégia em termos de contributo 
do programa operacional para a estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, incluindo:

a) uma estratégia em termos de contributo 
do programa operacional para a realização 
dos objetivos globais da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta as 
especificidades nacionais e regionais e
incluindo:

Or. en

Alteração 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a identificação das necessidades face aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, nos termos do artigo 
121.º, n.º 2, e as recomendações do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado, bem como tendo 
em consideração as Orientações
Integradas e as especificidades nacionais 
e regionais;

i) a identificação das necessidades face aos 
desafios do desenvolvimento sustentável 
nas vertentes ambiental e social, bem 
como do desemprego, da pobreza, da 
exclusão social e das desigualdades 
sociais em particular;
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Or. en

Alteração 398
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) as prioridades de investimento e os 
objetivos específicos correspondentes;

i) as prioridades de investimento e os 
objetivos específicos correspondentes, 
incluindo as opções previstas no n.º 1 do 
presente artigo: a) categorias de regiões, 
b) abordagem multifundos, c) abordagem 
integrada e d) objetivos temáticos do FSE;

Or. en

Alteração 399
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) se apropriado, a abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial prevista para as 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de pesca, 
bem como para as zonas com 
características territoriais especiais, em 
especial tendo em vista a aplicação dos 
artigos 28.º e 29.º;

ii) se apropriado, a abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial prevista para as 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de pesca, 
bem como para as zonas com 
características territoriais especiais, e os 
mecanismos que contribuem para o 
investimento territorial integrado (ITI) 
previsto no artigo 99.º do presente 
regulamento, incluindo os definidos no 
artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento... 
[FSE], bem como a repartição indicativa 
anual do apoio de cada Fundo para ações 
integradas;

Or. en
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Alteração 400
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas;

iii) a lista de cidades e zonas suburbanas a 
regenerar em que serão realizadas ações 
integradas para promover o 
desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas;

Or. en

Alteração 401
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

a lista de cidades em que serão realizadas 
ações integradas para promover o 
desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

a lista de cidades e zonas urbanas 
funcionais em que serão realizadas ações 
integradas para promover o 
desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

Or. fr
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Alteração 402
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) a lista de microrregiões rurais com 
a mais elevada concentração de pobreza e 
a repartição indicativa anual do apoio do 
FSE, do FEDER e do FEADER para 
ações integradas;

Or. en

Alteração 403
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) Os mecanismos a utilizar com vista à 
realização de ações inter-regionais e 
transnacionais que envolvam beneficiários 
localizados em, pelo menos, um outro 
Estado-Membro;

v) Os dispositivos de execução a utilizar 
com vista à realização de ações inter-
regionais e transnacionais que envolvam 
beneficiários localizados em, pelo menos, 
um outro Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 404
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macrorregionais;

vi) o contributo das intervenções previstas 
para a realização das estratégias 
macrorregionais e relativas aos maciços 
montanhosos;



PE489.560v02-00 160/215 AM\903982PT.doc

PT

Or. fr

Alteração 405
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) o contributo para a abordagem integrada 
estabelecida no Contrato de Parceria, com 
vista a responder às necessidades 
específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo 
em risco mais elevado de discriminação e 
exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas, bem como a 
afetação indicativa dos recursos 
financeiros;

d) o contributo para a abordagem integrada 
estabelecida no Contrato de Parceria, com 
vista a responder às necessidades 
específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo 
em risco mais elevado de discriminação e 
exclusão social, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas, bem como a 
afetação indicativa dos recursos 
financeiros;

Or. en

Alteração 406
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) o contributo para a abordagem integrada 
estabelecida no Contrato de Parceria, com 
vista a responder às necessidades 
específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo 
em risco mais elevado de discriminação e 
exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas, bem como a 
afetação indicativa dos recursos 
financeiros;

d) o contributo para a abordagem integrada 
estabelecida no Contrato de Parceria, com 
vista a responder aos desafios 
demográficos regionais e às necessidades 
específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo 
em risco mais elevado de discriminação e 
exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas, bem como a 
afetação indicativa dos recursos 
financeiros;

Or. en
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Alteração 407
Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) para cada condição ex ante, 
estabelecida em conformidade com o 
anexo IV, que não seja cumprida até à 
data de apresentação do Contrato de 
Parceria e do programa operacional, uma 
descrição das ações a realizar para 
cumprir as condições ex ante e o 
calendário das ações;

Suprimido

Or. en

Alteração 408
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) as medidas tomadas para envolver os 
parceiros na preparação do programa 
operacional e o papel dos parceiros na
execução, monitorização e avaliação do 
programa operacional;

iii) ) as medidas tomadas para envolver os 
parceiros na preparação, execução, 
monitorização e avaliação do programa 
operacional de acordo com o código de 
conduta europeu referido no artigo 5.º, 
incluindo uma lista dos parceiros 
envolvidos e informações sobre a forma 
como foram selecionados, as suas 
responsabilidades e as suas opiniões;

Or. en

Alteração 409
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a utilização prevista de assistência 
técnica, incluindo ações para reforçar a 
capacidade administrativa das autoridades 
e beneficiários com a informação relevante 
referida no n.º 2, alínea b), para o eixo 
prioritário em causa;

i) a opção prevista no n.º 1, alínea e), de 
utilizar a assistência técnica e as ações 
para reforçar a capacidade administrativa 
das autoridades, dos beneficiários e dos 
parceiros referidos no artigo 5.º, alíneas 
a), b) e (c), em conformidade com o
código de conduta europeu, com a 
informação relevante referida no n.º 2, 
alínea b), para o eixo prioritário em causa;

Or. en

Alteração 410
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações previstas para reduzir esses 
encargos, acompanhadas de metas;

ii) as ações previstas para reduzir os
encargos administrativos para os 
beneficiários, acompanhadas de metas;

Or. en

Alteração 411
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea g) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um quadro que especifique, para a 
totalidade do período de programação, para 
o programa operacional e para cada eixo 
prioritário, o montante da dotação 

ii) um quadro que especifique, para a 
totalidade do período de programação, para 
o programa operacional e para cada eixo 
prioritário, o montante da dotação 
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financeira total do apoio dos Fundos e do 
cofinanciamento nacional. Nos casos em 
que o cofinanciamento nacional seja 
simultaneamente público e privado, o 
quadro deve incluir a repartição indicativa 
entre ambos os setores. Deve indicar, a 
título informativo, a participação prevista 
do BEI;

financeira total do apoio dos Fundos e do 
cofinanciamento nacional. No que respeita 
aos eixos prioritários que abrangem mais 
do que uma categoria de região, o quadro 
especifica os diferentes montantes de cada 
Fundo e os respetivos montantes 
cofinanciados para cada categoria de 
região. Relativamente aos eixos 
prioritários que combinam uma ou mais 
prioridades de investimentos 
complementares do FEDER, do FC e do 
FSE, o quadro deve especificar os 
montantes de cada fundo. Nos casos em 
que o cofinanciamento nacional seja 
simultaneamente público e privado, o 
quadro deve incluir a repartição indicativa 
entre ambos os setores. Deve indicar, a 
título informativo, a participação prevista 
do BEI;

Or. en

Alteração 412
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a identificação do organismo de 
acreditação, da autoridade de gestão, da 
autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;

i) a identificação da autoridade de gestão, 
da autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;

Or. fr

Alteração 413
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 - parágrafo 1 – alínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades, evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e 
evitar a segregação, ao preparar, conceber 
e aplicar o programa operacional, 
garantindo em especial o acesso ao 
financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 414
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 - parágrafo 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade, orientação sexual ou 
identidade de género, ao preparar, 
conceber e aplicar o programa operacional, 
garantindo em especial o acesso ao 
financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

Or. en
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Alteração 415
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 - subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma descrição das medidas 
propostas com vista à redução da taxa de 
desemprego geral e jovem, nomeadamente 
nos Estado-Membros que registem taxas 
substancialmente superiores à média 
europeia;

Or. es

Alteração 416
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 - parágrafo 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se for caso disso, das 
disposições adotadas para integrar essa 
perspetiva no programa operacional e nas 
operações.

iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e das disposições adotadas para 
integrar essa perspetiva no programa 
operacional e nas operações, bem como 
das ações específicas desenvolvidas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres.

Or. en

Alteração 417
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 - alínea iii-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

iii-A) uma descrição das ações específicas 
adotadas para atingir a meta da redução 
da pobreza na UE promovendo a inclusão
social de grupos desfavorecidos de 
pessoas;

Or. en

Alteração 418
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais 
competentes em matéria de igualdade, 
sobre as medidas referidas nas subalíneas 
ii) e iii), juntamente com a proposta de 
programa operacional abrangida pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego.

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais e dos 
parceiros referidos no artigo 5.º, 
alíneas a), b) e (c, competentes em matéria 
de igualdade, sobre as medidas referidas 
nas subalíneas i), ii) e iii) do presente 
número, juntamente com a proposta de 
programa operacional abrangida pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego.

Or. en

Alteração 419
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais 
competentes em matéria de igualdade, 
sobre as medidas referidas nas subalíneas 

Os Estados-Membros devem consultar, 
durante a fase de planeamento, e 
apresentar um parecer dos organismos 
nacionais competentes em matéria de 
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ii) e iii), juntamente com a proposta de 
programa operacional abrangida pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego.

igualdade, sobre as medidas referidas nas 
subalíneas ii) e iii), juntamente com a 
proposta de programa operacional 
abrangida pelo objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego.

Or. en

Alteração 420
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 88 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos podem apoiar conjuntamente 
os programas operacionais abrangidos pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego.

1. Os Fundos podem apoiar conjuntamente 
os programas operacionais abrangidos pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento,
no Emprego e na Inclusão Social.

Or. de

Alteração 421
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de 
elegibilidade aplicáveis a esse Fundo, 
desde que essa despesa seja necessária para 
a execução satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, o 
desenvolvimento de microrregiões rurais e 
de zonas suburbanas a regenerar, 
elencadas com base no artigo 87.º, n.º 2, 
alínea c), sempre que os programas 
integrados se revelem fundamentais, 
necessários e funcionais. Neste caso, a 
despesa é elegível para apoio de ambos os 
Fundos com base nas regras de 
elegibilidade que lhes são aplicáveis, 
desde que essa despesa seja necessária para 
a execução satisfatória da operação 
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integrada e esteja diretamente ligada à 
operação.

Or. en

Alteração 422
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 10 %, nos casos referidos no artigo 
87.º, n.º 1, alínea b) (nova), e de 20 %, nos 
casos referidos no artigo 87.º, n.º 1, 
alínea c) (nova), do financiamento da 
União para cada eixo prioritário de um 
programa operacional, parte de uma 
operação cuja despesa seja elegível para 
apoio de outro Fundo com base nas regras 
de elegibilidade aplicáveis a esse Fundo, 
desde que essa despesa seja necessária para 
a execução satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. en

Alteração 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 10 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
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despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. en

Alteração 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 1% do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. es

Alteração 425
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 91 – n.º 1 - parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação e 
redução das alterações climáticas;

f) uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação e 
redução das alterações climáticas, e do 
impacto social, tendo em conta o 
contributo para a inclusão social;
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Or. en

Alteração 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação e 
redução das alterações climáticas;

f) uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação e 
redução das alterações climáticas, bem 
como do impacto social, tendo em conta 
os benefícios em termos de coesão e 
desenvolvimento;

Or. es

Alteração 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 95 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) uma análise das necessidades de 
desenvolvimento e dos objetivos que 
justificam o plano de ação conjunto, tendo 
em conta os objetivos dos programas 
operacionais e, se for caso disso, as 
recomendações específicas por país e as 
orientações gerais das políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, ao abrigo do artigo 121.º, n.º 2, 
bem como as recomendações do Conselho 
a considerar pelos Estados-Membros nas 
políticas nacionais de emprego, em 
conformidade com o artigo 148.º, n .º 4, 
do Tratado;

(1) uma análise das necessidades de 
desenvolvimento e dos objetivos que 
justificam o plano de ação conjunto, tendo 
em conta os objetivos dos programas 
operacionais;

Or. en
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Alteração 428
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 95 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e na prevenção da 
discriminação;

(6) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e na prevenção da 
discriminação, tal como é prevista no 
artigo 7.º;

Or. en

Alteração 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 95 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção do 
desenvolvimento sustentável e, se 
apropriado;

(7) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção do 
desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 430
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 95 – n.º 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) as medidas tomadas ou previstas 
para envolver os parceiros referidos no 
artigo 5.º na preparação, execução, 



PE489.560v02-00 172/215 AM\903982PT.doc

PT

avaliação e monitorização do plano de 
ação conjunto, dentro ou fora do Comité 
de Monitorização.

Or. en

Alteração 431
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 97 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) analisar os progressos realizados no 
cumprimento dos objetivos intermédios, 
das realizações e dos resultados do plano 
de ação conjunto;

a) analisar os progressos realizados no 
cumprimento dos objetivos intermédios, 
das realizações e dos resultados do plano 
de ação conjunto, e transmitir os 
resultados ao Comité de Monitorização;

Or. en

Alteração 432
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 97 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) considerar e aprovar qualquer proposta 
de alteração do plano de ação conjunto, de 
forma a ter em conta quaisquer questões 
que afetem o seu desempenho.

b) considerar e aprovar qualquer proposta 
de alteração do plano de ação conjunto, de 
forma a ter em conta quaisquer questões 
que afetem o seu desempenho, e transmitir 
os resultados ao Comité de 
Monitorização.

Or. en

Alteração 433
Kinga Göncz
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

1. Sempre que uma estratégia ou pacto de 
desenvolvimento urbano ou rural, tal 
como definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

Or. en

Alteração 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano, desenvolvimento 
rural ou outra estratégia ou pacto 
territorial, como definidos no artigo 12.º, 
n.º 1, do Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

Or. es

Alteração 435
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários 
programas operacionais, a ação deve ser 
realizada enquanto investimento territorial 
integrado (a seguir, designado por «DTI»).

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, tal como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento... [FSE], exijam uma 
abordagem integrada tal como refere o 
artigo 87.º, n.º 1, alíneas b) (nova, c) 
(nova) ou d) (nova), envolvendo 
investimentos relativos a um ou mais eixos 
prioritários, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

Or. en

Alteração 436
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 99 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI.

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa no âmbito de cada 
eixo prioritário, ou do eixo prioritário em 
causa, para o DTI previsto.

Or. en

Alteração 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 100 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

f-A) as ações destinadas a combater a 
pobreza e promover a inclusão social de 
grupos desfavorecidos de pessoas;

Or. en

Alteração 438
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 100 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) as ações destinadas a combater a 
pobreza e promover a inclusão social de 
grupos desfavorecidos de pessoas;

Or. en

Alteração 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) as ações destinadas a melhorar a
coesão económica, social e territorial e, 
em particular, as que visam reduzir a taxa 
de desemprego, em especial nos 
Estados-Membros em que a taxa de 
desemprego excede substancialmente a 
média europeia;

Or. es



PE489.560v02-00 176/215 AM\903982PT.doc

PT

Alteração 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) as ações destinadas a combater a 
pobreza e a fomentar a inclusão social;

Or. es

Alteração 441
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 100 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) os instrumentos financeiros. i) a execução dos instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o plano de avaliação do programa 
operacional e eventuais alterações ao 
plano;

Suprimido

Or. es

Alteração 443
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de abril de 2016 e 30 de abril de 
cada ano subsequente, até 2022 inclusive, 
os Estados-Membros apresentam à 
Comissão um relatório anual em 
conformidade com o artigo 44.º, n.º 1. O 
relatório apresentado em 2016 abrange os 
exercícios financeiros de 2014 e 2015, bem 
como o período compreendido entre a data 
de início da elegibilidade da despesa e 31 
de dezembro de 2013.

1. Até 30 de junho de 2016 e 30 de junho
de cada ano subsequente, até 2022 
inclusive, os Estados-Membros apresentam 
à Comissão um relatório anual em 
conformidade com o artigo 44.º, n.º 1. O 
relatório apresentado em 2016 abrange os 
exercícios financeiros de 2014 e 2015, bem 
como o período compreendido entre a data 
de início da elegibilidade da despesa e 31 
de dezembro de 2013.

Or. es

Alteração 444
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 101 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano sustentável e o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais no âmbito do programa 
operacional;

a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano e rural 
sustentável e o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais no 
âmbito do programa operacional;

Or. en

Alteração 445
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano sustentável e o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais no âmbito do programa 
operacional;

a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano e rural 
sustentável e o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais no 
âmbito do programa operacional;

Or. es

Alteração 446
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 101 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo o acesso ao financiamento de 
pessoas com deficiência, bem como as 
disposições adotadas para integrar as 
questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações;

e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo o acesso ao financiamento de 
pessoas com deficiência, bem como as 
disposições adotadas para integrar as 
questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações, bem como as 
ações específicas tomadas para combater 
a pobreza e promover a inclusão social de 
grupos vulneráveis de pessoas;

Or. en

Alteração 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 101 – n.º 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo o acesso ao financiamento de
pessoas com deficiência, bem como as 
disposições adotadas para integrar as 
questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações;

e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo o acesso ao financiamento de 
pessoas com deficiência, bem como as 
disposições adotadas para integrar as 
questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações, bem como as 
ações específicas tomadas para combater 
a pobreza e promover a inclusão social de 
grupos vulneráveis de pessoas;

Or. en

Alteração 448
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 101 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face aos desafios demográficos 
regionais e às necessidades específicas das 
zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

Or. en

Alteração 449
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 101 – n.º 3 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e aos recursos financeiros 
utilizados;

Or. en

Alteração 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 
julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 
cada programa operacional e por eixo 
prioritário, os seguintes dados:

1. Até 31 de janeiro e 31 de julho, a 
autoridade de gestão tem de transmitir por 
via eletrónica à Comissão, para efeitos de 
controlo, para cada programa operacional e 
por eixo prioritário, os seguintes dados:

Or. es

Alteração 451
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 102 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 
julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 
cada programa operacional e por eixo 

1. Até 30 de abril e 31 de outubro, a 
autoridade de gestão tem de transmitir por 
via eletrónica à Comissão, para efeitos de 
controlo, para cada programa operacional e 
por eixo prioritário, os seguintes dados:
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prioritário, os seguintes dados:

Or. en

Alteração 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

o custo elegível total e público dos 
contratos ou outros compromissos 
jurídicos assumidos pelos beneficiários no 
âmbito da execução de operações 
selecionadas para apoio;

b) o custo elegível total e público dos 
contratos;

Or. es

Alteração 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além disso, a informação transmitida 
em 31 de janeiro deve conter os dados 
acima, discriminados por categoria de 
intervenção. A transmissão de dados 
respeita os requisitos de apresentação de 
dados financeiros estabelecidos no artigo 
44.º, n.º 2.

Suprimido

Or. es

Alteração 454
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os dados transmitidos em 31 de janeiro 
e 31 de julho devem ser acompanhados de 
uma previsão do montante para o qual os 
Estados-Membros esperam vir a 
apresentar pedidos de pagamento para o 
exercício financeiro em curso e o 
exercício seguinte.

Suprimido

Or. es

Alteração 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 104 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão elabora um plano 
de avaliação para cada programa 
operacional. O plano de avaliação é 
apresentado na primeira reunião do 
comité de monitorização. Quando um 
único comité de monitorização for 
responsável por vários programas 
operacionais, o plano de avaliação pode 
abranger todos os programas operacionais 
em causa.

1. A autoridade de gestão elabora um plano 
de avaliação para cada programa 
operacional. O plano de avaliação é 
apresentado em finais de 2014. Quando um 
único comité de monitorização for 
responsável por vários programas 
operacionais, o plano de avaliação pode 
abranger todos os programas operacionais 
em causa.

Or. es

Alteração 456
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 105 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) informar o público sobre os prazos 
de programação e os prazos previstos de 
todos os processos de consulta pública, em 
todas as fases da elaboração do Contrato 
de Parceria e dos programas;

Or. en

Alteração 457
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 105 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As instituições da UE e os 
organismos consultivos devem organizar 
ações de sensibilização para explicar 
como funciona a política de coesão.

Or. en

Alteração 458
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 109 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A assistência técnica assume a forma de 
eixo prioritário monofinanciado, no 
âmbito de um programa operacional ou de 
um programa operacional específico.

2. A assistência técnica assume a forma de 
parte de um eixo prioritário ou de um eixo 
prioritário, no âmbito de um programa 
operacional ou de um programa 
operacional específico.

Or. en
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Alteração 459
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A decisão da Comissão que aprova o 
programa operacional fixa a taxa de 
cofinanciamento e o montante máximo do 
apoio dos Fundos para cada eixo 
prioritário.

1. A decisão da Comissão que aprova o 
programa operacional fixa a taxa de 
cofinanciamento e o montante máximo do 
apoio de cada Fundo para cada eixo 
prioritário.

Or. en

Alteração 460
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.° 3 - parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 85 % para o Fundo de Coesão; a) 75 % para o Fundo de Coesão;

Or. fi

Alteração 461
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 85 % para as regiões menos 
desenvolvidas dos Estados-Membros cuja 
média do PIB per capita no período de 
2007-2009 seja inferior a 85 % da média 
da UE-27 no mesmo período, e para as 
regiões ultraperiféricas;

Suprimido

Or. fi
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Alteração 462
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 3 - parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 80 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos na alínea b) que sejam elegíveis 
para o regime de transição do Fundo de 
Coesão em 1 de janeiro de 2014;

Suprimido

Or. fi

Alteração 463
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.° 3 - parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas 
as regiões cujo PIB per capita no período 
de 2007-2013 seja inferior a 75 % da 
média da UE-25 no período de referência, 
mas cujo PIB per capita seja superior a 
75 % da média do PIB da UE-27;

d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros e para 
todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27;

Or. fi

Alteração 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 3 - parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas as 
regiões cujo PIB per capita no período de 
2007-2013 seja inferior a 75 % da média 
da UE-25 no período de referência, mas 
cujo PIB per capita seja superior a 75 % da 
média do PIB da UE-27;

d) 85 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas as 
regiões cujo PIB per capita no período de 
2007-2013 seja inferior a 75 % da média 
da UE-25 no período de referência, mas 
cujo PIB per capita seja superior a 75 % da 
média do PIB da UE-27;

Or. en

Justificação

A fim de garantir a utilização eficiente e uma melhor absorção dos fundos da UE, as regiões 
cujo PIB per capita, no período de 2007-2013, seja inferior a 75 % da média do PIB da UE-
25 e que sejam agora elegíveis na categoria das regiões em transição ou regiões mais 
desenvolvidas, devem ter uma taxa de cofinanciamento mais elevada.

Alteração 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110.º – n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
85 %.

Or. en

Alteração 466
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.° 4 - parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento da afetação 
adicional, em conformidade com o artigo 
84.º, n.º 1, alínea e), não pode ser superior 
a 50 %.

A taxa de cofinanciamento da afetação 
adicional, em conformidade com o artigo 
84.º, n.º 1, alínea e), não pode ser superior 
a 75 %.

Or. fi

Alteração 467
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 111 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) a importância do eixo prioritário para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em conta as deficiências 
específicas a abordar;

(1) a importância do eixo prioritário para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em conta as deficiências 
específicas e os objetivos das iniciativas 
emblemáticas da estratégia;

Or. en

Alteração 468
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 111 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) a redução da pobreza e a promoção 
da inclusão social de grupos vulneráveis 
de pessoas, nomeadamente através de 
abordagens integradas de inclusão ativa;

Or. en
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Alteração 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 111 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) a redução da pobreza e a promoção 
da inclusão social de grupos vulneráveis 
de pessoas, nomeadamente através de 
abordagens integradas de inclusão ativa;

Or. en

Alteração 470
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – n.º 1 – ponto-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) a importância do eixo prioritário na 
redução da taxa de desemprego geral e 
jovem, em particular nos 
Estados-Membros em que se registam 
taxas substancialmente superiores à 
média europeia;

Or. es

Alteração 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – n.º 1 – ponto-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B) a importância do eixo prioritário 
como contributo para fomentar a inclusão 
social e a redução da pobreza;
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Or. es

Alteração 472
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 111 – parágrafo 1 – ponto 4 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) outras zonas com limitações
demográficas graves.

Or. en

Alteração 473
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 113 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 
um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por «subvenção global»). O 
organismo intermediário fornece garantias 
da sua solvabilidade e competência no 
domínio em causa, bem como em matéria 
de gestão administrativa e financeira.

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 
um programa operacional num organismo 
intermediário, incluindo autoridades 
locais, organismos de desenvolvimento 
regional ou organizações não 
governamentais, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por «subvenção global»). A fim 
de facilitar o acesso aos Fundos 
Estruturais por parte das pequenas 
organizações não governamentais, a 
autoridade de gestão deve promover o 
recurso a subvenções globais de pequeno 
montante e adaptadas. O organismo 
intermediário fornece garantias da sua 
solvabilidade e competência no domínio 
em causa, bem como em matéria de gestão 
administrativa e financeira.
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Or. en

Alteração 474
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 113 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 
um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por «subvenção global»). O 
organismo intermediário fornece garantias 
da sua solvabilidade e competência no 
domínio em causa, bem como em matéria 
de gestão administrativa e financeira.

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 
um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por «subvenção global»). A fim 
de facilitar o acesso aos Fundos 
Estruturais por parte das pequenas ONG, 
os Estados-Membros devem promover o 
recurso a subvenções globais de pequeno 
montante e adaptadas. O organismo 
intermediário fornece garantias da sua 
solvabilidade e competência no domínio 
em causa, bem como em matéria de gestão 
administrativa e financeira.

Or. en

Alteração 475
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 114 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) apoiar o trabalho do comité de 
monitorização e fornecer-lhe as 
informações necessárias para o 
desempenho das suas funções, em especial 
os dados sobre os progressos do programa 
operacional na realização dos seus 
objetivos, os dados financeiros e os dados 

a) apoiar o trabalho do comité de 
monitorização, garantindo, 
nomeadamente, que os parceiros referidos 
no artigo 5.º, alíneas a), b) e c), têm a 
capacidade necessária para participar na 
elaboração, execução, monitorização e 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
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relativos aos indicadores e objetivos 
intermédios;

programas, de acordo com o código de 
conduta europeu referido no artigo 5.º, n.º 
3, e fornecer ao Comité de Monitorização
as informações necessárias para o 
desempenho das suas funções, em especial 
os dados sobre os progressos do programa 
operacional na realização dos seus 
objetivos, os dados financeiros e os dados 
relativos aos indicadores e objetivos 
intermédios;

Or. en

Alteração 476
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 114 – n.º 3 – alínea a) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) definir e, uma vez aprovados, aplicar 
procedimentos e critérios adequados de 
seleção:

a) juntamente com o Comité de 
Monitorização, definir e, uma vez 
aprovados, aplicar procedimentos e 
critérios adequados de seleção:

Or. en

Alteração 477
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 117

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Alteração 478
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 117 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O organismo de acreditação adota uma 
decisão formal para acreditar as 
autoridades de gestão e as autoridades de 
certificação que cumprem os critérios de 
acreditação estabelecidos pela Comissão 
por meio de atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º.

1. O Estado-Membro adota uma decisão 
formal para acreditar as autoridades de 
gestão e as autoridades de certificação que 
cumprem os critérios de acreditação 
estabelecidos pela Comissão por meio de 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 142.º.

Or. fi

Alteração 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 127 – n.º 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional, ou que seja objeto 
de um pedido de pagamento elaborado em 
conformidade com o artigo 121.º que não 
tenha sido apresentado em conformidade 
com o artigo 126.º.

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
terceiro exercício financeiro, após o ano da 
autorização orçamental para esse programa 
operacional, ou que seja objeto de um 
pedido de pagamento elaborado em 
conformidade com o artigo 121.º que não 
tenha sido apresentado em conformidade 
com o artigo 126.º.

Or. en
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Alteração 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 134 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) o Estado-Membro não realizar as ações 
previstas no programa operacional para 
cumprimento das condições ex ante;

Suprimido

Or. en

Alteração 481
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 134 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) o Estado-Membro não realizar as ações 
previstas no programa operacional para 
cumprimento das condições ex ante;

Suprimido

Or. fr

Alteração 482
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 134 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) a avaliação dos resultados revele que 
um eixo prioritário não conseguiu atingir 
os objetivos intermédios estabelecidos no 
quadro de desempenho;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 134 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) o Estado-Membro não responda, ou 
não responda de forma satisfatória, em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 3;

Suprimido

Or. en

Alteração 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 134 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) o Estado-Membro não responda, ou 
não responda de forma satisfatória, em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 3;

Suprimido

Or. es

Alteração 485
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 134 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, mediante atos 
delegados, elabora, do ponto de vista da 
segurança jurídica, os conceitos e as 
situações que possam ser considerados 
como graves para efeitos do disposto do 
artigo 134.º, n.º 1 do presente 
Regulamento.
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Or. es

Alteração 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 136 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer os 
critérios de determinação do nível de 
correção financeira a aplicar.

6. São conferidos poderes à Comissão 
mediante atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer os 
casos considerados como deficiências 
graves no presente artigo, bem como os 
critérios de determinação do nível de 
correção financeira a aplicar.

Or. es

Alteração 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 137 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em caso de acordo, o Estado-
Membro pode reutilizar os fundos da 
União em causa em conformidade com o 
artigo 135.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 137 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Para aplicar as correções financeiras, a 
Comissão, através de atos de execução, 
decide sobre a correção financeira a 
aplicar, no prazo de seis meses, a partir da 
data da audição ou da data de receção das 
informações adicionais, quando o Estado-
Membro aceite fornecer essas informações 
após a audição. A Comissão considera 
todas as informações e observações 
apresentadas durante o procedimento. Caso 
não seja realizada uma audição, o período 
de seis meses principia dois meses após a 
data do convite para a participação na 
audição enviado pela Comissão.

5. Na ausência de um acordo e para
aplicar as correções financeiras, a 
Comissão, através de atos de execução, 
decide sobre a correção financeira a 
aplicar, no prazo de seis meses, a partir da 
data da audição ou da data de receção das 
informações adicionais, quando o Estado-
Membro aceite fornecer essas informações 
após a audição. A Comissão considera 
todas as informações e observações 
apresentadas durante o procedimento. Caso 
não seja realizada uma audição, o período 
de seis meses principia dois meses após a 
data do convite para a participação na 
audição enviado pela Comissão.

Or. en

Alteração 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 137 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se as irregularidades que afetam as 
contas anuais enviadas à Comissão forem 
detetadas pela Comissão ou pelo Tribunal 
de Contas Europeu, a correção financeira 
resultante deve reduzir o apoio dos 
Fundos destinado ao programa 
operacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 490
Pervenche Berès
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 140 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As operações cuja despesa total elegível 
não exceda 100 000 euros não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria, seja 
por parte da autoridade de auditoria, seja 
da Comissão, a realizar antes do 
encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. As outras operações não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria por 
exercício contabilístico, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, a realizar antes 
do encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. Estas disposições não prejudicam o 
disposto no n.º 4.

1. As operações cuja despesa total elegível 
não exceda 200 000 euros não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria, seja 
por parte da autoridade de auditoria, seja 
da Comissão, a realizar antes do 
encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. As outras operações não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria por 
exercício contabilístico, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, a realizar antes 
do encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. Estas disposições não prejudicam o 
disposto no n.º 4.

Or. fr

Alteração 491
Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 492
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.1 – coluna 3 – primeiro 
travessão – primeiro subtravessão
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Texto da Comissão Alteração

- serviços personalizados e aplicação de 
medidas precoces ativas e preventivas no 
domínio do mercado de trabalho, que estão 
abertas a todos os que procuram emprego;

- serviços personalizados e aplicação de 
medidas precoces ativas e preventivas no 
domínio do mercado de trabalho, que estão 
abertas a todos os que procuram emprego,
incluindo pessoas de comunidades 
marginalizadas ;

Or. en

Alteração 493
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.1 – coluna 3 – segundo 
travessão

Texto da Comissão Alteração

- Os serviços de emprego criaram redes 
com os empregadores e institutos de 
educação.

- Os serviços de emprego criaram redes 
com os empregadores e institutos de 
educação, transversais a vários setores.

Or. en

Alteração 494
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.2 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

8.2 Emprego por conta própria, 
empreendedorismo e criação de empresas: 
existência de uma estratégia abrangente e 
inclusiva para apoio à criação de empresas, 
em conformidade com a lei das pequenas 
empresas1 e em conformidade com as 
orientações para o emprego e as 
orientações gerais das políticas económicas 
dos Estados-Membros e da União2, em 

8.2 Emprego por conta própria, 
empreendedorismo e criação de empresas 
e transferência de empresas: existência de 
uma estratégia abrangente e inclusiva para 
apoio à criação de empresas, em 
conformidade com a lei das pequenas 
empresas1 e em conformidade com as 
orientações para o emprego e as 
orientações gerais das políticas económicas 
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matéria de condições favoráveis à criação 
de emprego.

dos Estados-Membros e da União2, em 
matéria de condições favoráveis à criação 
de emprego.

Or. en

Alteração 495
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.2 – coluna 3 – primeiro 
travessão – terceiro subtravessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Ações de informação e sensibilização ao 
nível do ensino secundário;

Or. en

Alteração 496
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.2 – coluna 3 – primeiro 
travessão – terceiro subtravessão-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Aconselhamento e preparação da 
criação de novas empresas;

Or. en

Alteração 497
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.2 – coluna 3 – primeiro 
travessão – terceiro subtravessão-C (novo)



PE489.560v02-00 200/215 AM\903982PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

- Medidas destinadas à preparação e ao 
acompanhamento da transferência de 
empresas.

Or. en

Alteração 498
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.3 – coluna 3 – primeiro 
travessão – primeiro subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- serviços personalizados e aplicação de 
medidas precoces ativas e preventivas no 
domínio do mercado de trabalho, que estão 
abertas a todos os que procuram emprego;

- serviços personalizados e aplicação de 
medidas precoces ativas e preventivas no 
domínio do mercado de trabalho, que estão 
abertas a todos os que procuram emprego,
incluindo pessoas de comunidades 
marginalizadas;

Or. en

Alteração 499
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.4 – coluna 3 – primeiro 
travessão – segundo subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- um Estado-Membro tem em vigor 
medidas para promover o envelhecimento 
ativo, a fim de reduzir a reforma 
antecipada.

- um Estado-Membro tem em vigor 
medidas para promover o envelhecimento 
ativo.

Or. en
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Alteração 500
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.1 – coluna 3 – primeiro 
travessão – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

- Existência de um sistema de recolha e 
análise de dados e informação sobre o 
abandono escolar precoce, a nível nacional, 
regional e local que:

- Existência de um sistema de recolha e 
análise de dados e informação, incluindo 
dados desagregados sobre os ciganos,
sobre o abandono escolar precoce, a nível 
nacional, regional e local que:

Or. en

Alteração 501
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.1 – coluna 3 – segundo 
travessão – terceiro subtravessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- preste especial atenção às necessidades 
específicas dos grupos em maior risco de 
abandono escolar precoce através da sua 
prevenção, com o acesso a programas de 
desenvolvimento na primeira infância 
diversificados e de qualidade, iniciativas 
de aprendizagem domiciliárias e 
comunitárias e serviços de acolhimento de 
crianças gratuitos;

Or. en

Alteração 502
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.1 – coluna 3 – segundo 
travessão – terceiro subtravessão-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- elimine a segregação e impeça a 
matrícula das crianças ciganas em escolas 
especiais e turmas segregadas, e promova 
medidas ativas de combate à segregação, 
dando também atenção às barreiras 
indiretas e culturalmente tendenciosas, 
tais como um ambiente escolar não 
inclusivo e a realização de testes 
psicológicos para a admissão das crianças 
nas escolas do ensino geral;

Or. en

Alteração 503
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.1 – coluna 3 – segundo 
travessão – terceiro subtravessão-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- dê atenção à criação de pessoal docente 
diverso;

Or. en

Alteração 504
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.1 – coluna 3 – segundo 
travessão – quarto subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- atravesse vários setores e envolva e 
coordene todos os setores políticos e partes 
interessadas pertinentes para o combate ao 
abandono escolar precoce.

atravesse vários setores e envolva e 
coordene todos os setores políticos e partes 
interessadas, nomeadamente nos domínios 
cultural, artístico e desportivo, pertinentes 
para o combate ao abandono escolar 
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precoce.

Or. en

Alteração 505
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.2 – coluna 3 – primeiro 
travessão – – primeiro subtravessão – segundo subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- aumentem as entradas no ensino superior 
dos grupos de baixos rendimentos e de 
outros grupos subrepresentados.

- aumentem as entradas no ensino superior 
dos grupos de baixos rendimentos e de 
outros grupos subrepresentados, em 
particular dos grupos mais vulneráveis.

Or. en

Alteração 506
Ramona Nicole Manescu

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.2 – coluna 3 – primeiro 
travessão – – primeiro subtravessão – segundo subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- aumentem as entradas no ensino superior 
dos grupos de baixos rendimentos e de 
outros grupos subrepresentados.

- aumentem as entradas no ensino superior 
dos grupos de baixos rendimentos e de 
outros grupos subrepresentados, em 
especial dos grupos mais vulneráveis.

Or. en

Alteração 507
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.3-A (novo)
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Texto da Comissão

Objetivos 
temáticos

Condição ex ante Critérios de cumprimento

Alteração

Objetivos 
temáticos

Condição ex ante Critérios de cumprimento

9.3-A Ensino e formação 
profissional – Existência 
de estratégias nacionais 
ou regionais para um 
ensino e uma formação 
profissionais modernos.

- Reconhecimento do ensino e da 
formação profissionais como motores do 
desenvolvimento sustentável e do 
crescimento inclusivo;
- Medidas destinadas a melhorar a 
qualidade e a eficiência da formação 
profissional inicial e contínua;
- Medidas destinadas a promover o ensino 
e a formação profissionais.

Or. en

Alteração 508
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
primeiro travessão – segundo subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- esteja em conformidade com o objetivo 
nacional de reduzir a pobreza e a exclusão 
social (conforme definida no Programa de 
Reforma Nacional), que inclui alargar as 
oportunidades de emprego aos grupos 
desfavorecidos;

- estabeleça propostas concretas e 
medidas de políticas públicas concebidas 
para a realização do objetivo nacional de 
reduzir a pobreza e a exclusão social 
(conforme definida no Programa de 
Reforma Nacional e nos relatórios sociais  
nacionais), que inclui alargar as 
oportunidades de emprego de qualidade
aos grupos desfavorecidos;
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Or. en

Alteração 509
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
primeiro travessão – segundo subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- esteja em conformidade com o objetivo 
nacional de reduzir a pobreza e a exclusão 
social (conforme definida no Programa de 
Reforma Nacional), que inclui alargar as 
oportunidades de emprego aos grupos 
desfavorecidos;

- estabeleça propostas concretas 
concebidas para a realização do objetivo 
nacional de reduzir a pobreza e a exclusão 
social (conforme definida no Programa de 
Reforma Nacional e nos relatórios sociais  
nacionais), que inclui alargar as 
oportunidades de emprego de qualidade
aos grupos desfavorecidos;

Or. en

Alteração 510
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
primeiro travessão – quarto subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- demonstre que os parceiros sociais e as 
outras partes interessadas estão envolvidas 
na conceção da inclusão ativa;

- demonstre que os parceiros sociais e as 
outras partes interessadas estão envolvidos 
em todas as fases (programação, 
execução e avaliação) das estratégias 
nacionais de luta contra a pobreza e em 
todas as estratégias de inclusão ativa;

Or. en

Alteração 511
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
primeiro travessão – quarto subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- demonstre que os parceiros sociais e as 
outras partes interessadas estão envolvidas
na conceção da inclusão ativa;

- demonstre que os parceiros sociais e as 
outras partes interessadas estão envolvidos
em todas as fases (conceção, execução e 
avaliação) das estratégias nacionais de 
luta contra a pobreza e inclusão ativa;

Or. en

Alteração 512
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
primeiro travessão – sexto subtravessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- inclua uma abordagem global para 
combater a pobreza infantil e promover o 
bem-estar da criança.

Or. en

Alteração 513
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 – segundo 
travessão – primeiro subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- estabeleça objetivos nacionais viáveis 
para a integração dos ciganos e para 
colmatar o fosso em relação à população 
em geral. Estes objetivos devem abordar, 
no mínimo, os quatro objetivos da UE em 

- estabeleça objetivos nacionais viáveis 
para a integração dos ciganos e para 
colmatar o fosso em relação à população 
em geral. Estes objetivos devem abordar, 
no mínimo, os quatro objetivos da UE em 
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matéria de integração dos ciganos 
relativamente ao ensino, emprego, 
cuidados de saúde e habitação;

matéria de integração dos ciganos 
relativamente ao ensino, emprego, 
cuidados de saúde e habitação, refletidos 
em medidas de políticas públicas;

Or. en

Alteração 514
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 – segundo 
travessão – segundo subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- seja coerente com o Programa de 
Reforma Nacional;

- seja coerente com o Programa de 
Reforma Nacional e os relatórios sociais 
nacionais;

Or. en

Alteração 515
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 – segundo 
travessão – segundo subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- seja coerente com o Programa de 
Reforma Nacional;

- seja coerente com o Programa de 
Reforma Nacional e os relatórios sociais 
nacionais;

Or. en

Alteração 516
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.2 – coluna 3 –
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primeiro travessão – primeiro subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- contenha medidas coordenadas para 
melhorar o acesso a serviços de saúde de 
qualidade;

- contenha medidas coordenadas para 
melhorar o acesso a serviços de saúde de 
qualidade, economicamente acessíveis e 
sensíveis aos aspetos culturais, com vista 
a combater as determinantes sociais das 
desigualdades no domínio da saúde;

Or. en

Alteração 517
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.2 – coluna 3 –
primeiro travessão – primeiro subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- contenha medidas coordenadas para 
melhorar o acesso a serviços de saúde de 
qualidade;

- contenha medidas coordenadas para 
melhorar o acesso a serviços de saúde de 
qualidade e economicamente acessíveis, 
com vista a combater as determinantes 
sociais das desigualdades no domínio da 
saúde;

Or. en

Alteração 518
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.2 – coluna 3 –
primeiro travessão – segundo subtravessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- preste especial atenção às necessidades 
especiais das comunidades 
marginalizadas, como os ciganos;



AM\903982PT.doc 209/215 PE489.560v02-00

PT

Or. en

Alteração 519
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.2 – coluna 3 –
primeiro travessão – terceiro subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- inclua um sistema de monitorização e 
revisão.

- inclua um sistema de monitorização e 
revisão com recursos orçamentais 
adequados;

Or. en

Alteração 520
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.2 – coluna 3 –
primeiro travessão – terceiro subtravessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- garanta a inclusão das perspetivas das 
comunidades e da sociedade civil, assim 
como das autoridades regionais e locais, 
no planeamento, execução, monitorização 
e avaliação das políticas e dos programas.

Or. en

Alteração 521
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 11 – coluna 1
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Texto da Comissão Alteração

11. Reforçar a capacidade institucional e a 
eficiência da administração pública
(referido no artigo 9.º, n.º 11)

11. Reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente e 
participativa, e promover o reforço das 
capacidades dos parceiros sociais, das 
organizações não-governamentais, das 
autoridades regionais e locais e de outras 
partes interessadas, nomeadamente dos 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º [RDC...]
(referido no artigo 9.º, n.º 11)

Or. en

Alteração 522
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 11 – coluna 3 – primeiro travessão

Texto da Comissão Alteração

- Estratégia para reforçar a eficiência 
administrativa dos Estados-Membros em 
vias de ser executada1 que inclua:

- Estratégia para reforçar a eficiência 
administrativa regional e local dos 
Estados-Membros em vias de ser 
executada1 que inclua:

Or. en

Alteração 523
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 11 – coluna 3 – primeiro travessão –
primeiro subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- uma análise e um planeamento 
estratégico das reformas jurídicas, 
organizacionais e/ou processuais,

- uma análise e um planeamento 
estratégico das reformas jurídicas, 
organizacionais, das políticas públicas
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e/ou processuais,

Or. en

Alteração 524
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 11 – coluna 3 – primeiro travessão –
quarto subtravessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o emprego de pessoas de comunidades 
marginalizadas no setor público;

Or. en

Alteração 525
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 11 – coluna 3 – primeiro travessão –
sexto subtravessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- estratégias da eficácia do princípio da 
parceria, incluindo um conceito 
financeiro para um reforço suficiente das 
capacidades dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do n.º 1, alíneas a), b) e c).

Or. en

Alteração 526
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 1 – coluna 2
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Texto da Comissão Alteração

Existência de um mecanismo que permita a 
execução e a aplicação efetivas da Diretiva 
(2000/78/CE), de 27 de novembro de 2000, 
que estabelece um quadro geral de 
igualdade de tratamento no emprego e na 
atividade profissional1 e da Diretiva 
(2000/43/CE), de 29 de junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica1

Existência de um mecanismo que permita a 
execução e a aplicação efetivas da Diretiva 
(2000/78/CE), de 27 de novembro de 2000, 
que estabelece um quadro geral de 
igualdade de tratamento no emprego e na 
atividade profissional1 e da Diretiva 
(2000/43/CE), de 29 de junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica1, bem como de 
outros compromissos internacionais em 
matéria de combate à discriminação, 
como a Convenção das Nações Unidas 
sobre os direitos das pessoas com 
deficiência (artigo 5.º)

Or. en

Alteração 527
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 1 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Existência de um mecanismo que permita a 
execução e a aplicação efetivas da Diretiva 
(2000/78/CE), de 27 de novembro de 2000, 
que estabelece um quadro geral de 
igualdade de tratamento no emprego e na 
atividade profissional e da Diretiva 
(2000/43/CE), de 29 de junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica

Existência de um mecanismo que permita a 
execução e a aplicação efetivas da Diretiva 
(2000/78/CE), de 27 de novembro de 2000, 
que estabelece um quadro geral de 
igualdade de tratamento no emprego e na 
atividade profissional e da Diretiva 
(2000/43/CE), de 29 de junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica, bem como do 
artigo 5.º da Convenção das Nações 
Unidas sobre os direitos das pessoas com 
deficiência

Or. en
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Alteração 528
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 1 – coluna 3 – primeiro travessão –
segundo subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- uma estratégia de formação e divulgação 
da informação para o pessoal envolvido na 
execução dos fundos;

- a nomeação de uma unidade para a 
igualdade com capacidade e poderes 
adequados para assegurar a igualdade de 
oportunidades e uma estratégia de 
formação e divulgação da informação para 
o pessoal envolvido na execução dos 
fundos;

Or. en

Alteração 529
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 1 – coluna 3 – primeiro travessão – terceiro 
subtravessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- um sistema de recolha de dados 
desagregados sobre os ciganos, pessoas 
com deficiência, mulheres, jovens e 
idosos, que permita utilizá-los na 
monitorização e avaliação;

Or. en

Alteração 530
Ramona Nicole Manescu

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 2 – coluna 2
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Texto da Comissão Alteração

Existência de uma estratégia para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e de um mecanismo que garanta a 
sua aplicação eficaz. 

Existência de uma estratégia para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e de um mecanismo que garanta a 
sua aplicação eficaz através de ações 
específicas de integração da perspetiva de 
género.

Or. en

Alteração 531
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 3 – coluna 3 – primeiro travessão –
primeiro subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- da aplicação das medidas em 
conformidade com o artigo 9.° da 
Convenção das Nações Unidas, a fim de 
prevenir, identificar e eliminar os 
obstáculos e as barreiras à acessibilidade 
das pessoas com deficiência;

- da aplicação das medidas em 
conformidade com o artigo 9.° da 
Convenção das Nações Unidas, a fim de 
prevenir, identificar e eliminar os 
obstáculos e as barreiras à acessibilidade 
das pessoas com deficiência a todos os 
domínios, nomeadamente, 
infraestruturas, serviços e bens;

Or. en

Alteração 532
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 3 – coluna 3 – primeiro travessão –
segundo subtravessão

Texto da Comissão Alteração

- de disposições institucionais para a 
implementação e supervisão da Convenção 
das Nações Unidas, em conformidade com 

- de disposições institucionais para a 
implementação e supervisão da Convenção 
das Nações Unidas, em conformidade com 
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o seu artigo 33.º, o seu artigo 33.º, e do envolvimento de 
organizações representativas das pessoas 
com deficiência na formulação e 
aplicação dessas disposições;

Or. en

Alteração 533
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 3 – coluna 3 – primeiro travessão – terceiro 
subtravessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- do envolvimento de organizações 
representativas das pessoas com 
deficiência na formulação e aplicação 
dessas disposições;

Or. en


