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Alteração 367
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A bem da transparência do apoio do 
Fundo, a autoridade de gestão deve 
elaborar uma lista das operações apoiadas 
pelo Fundo em formato CSV ou XML, que 
deve estar acessível através de um sítio 
Web. A lista deve incluir, pelo menos, o 
nome e endereço do beneficiário e o 
montante do financiamento da União, 
assim como o tipo de privação material 
considerado.

A bem da transparência do apoio do 
Fundo, a autoridade de gestão deve 
elaborar uma lista das operações apoiadas 
pelo Fundo em formato CSV ou XML, que 
deve estar acessível através de um sítio 
Web. A lista deve incluir, pelo menos, o 
nome e endereço do beneficiário, assim 
como o montante do financiamento da 
União.

Or. fi

Alteração 368
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A bem da transparência do apoio do 
Fundo, a autoridade de gestão deve 
elaborar uma lista das operações apoiadas 
pelo Fundo em formato CSV ou XML, que 
deve estar acessível através de um sítio 
Web. A lista deve incluir, pelo menos, o 
nome e endereço do beneficiário e o 
montante do financiamento da União, 
assim como o tipo de privação material 
considerado.

A bem da transparência do apoio do 
Fundo, a autoridade de gestão deve 
elaborar uma lista das operações apoiadas 
pelo Fundo em formato CSV ou XML, que 
deve estar acessível através de um sítio 
Web, o qual deve ser acessível para 
pessoas com deficiências. A lista deve 
incluir, pelo menos, o nome e endereço do 
beneficiário e o montante do financiamento 
da União, assim como o tipo de privação 
material considerado.

Or. es
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Alteração 369
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou onde são 
dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.

Or. fi

Alteração 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos e/ou bens ou 
onde são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.
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Or. fr

Alteração 371
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou onde são 
dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.

Or. fr

Alteração 372
Emer Costello

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
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acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.

acompanhamento, e de uma forma que 
não estigmatize os destinatários finais e 
que respeite as tradições nacionais, exceto 
se tal não for possível devido às 
circunstâncias da distribuição.

Or. en

Alteração 373
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição e de uma forma que não 
estigmatize os destinatários finais. 

Or. en

Alteração 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 

Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
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devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.

devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, quer colocando pelo 
menos um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, quer uma bandeira 
europeia, exceto se tal não for possível 
devido às circunstâncias da distribuição.

Or. fr

Alteração 375
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cofinanciamento Cofinanciamento numa base voluntária

Or. fr

Alteração 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cofinanciamento Financiamento

Or. fr

Alteração 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cofinanciamento Financiamento

Or. fr

Alteração 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cofinanciamento Financiamento

Or. es

Alteração 379
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional não deve exceder 85 % da 
despesa total elegível.

1. Cada Estado-Membro tem a liberdade 
para apoiar as ações do Fundo com a 
ajuda de fundos nacionais. A taxa de 
cofinanciamento voluntário do programa 
operacional não deve exceder 85 % da 
despesa total elegível.

Or. fr

Alteração 380
Csaba Őry
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional não deve exceder 85 % da 
despesa total elegível.

1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional ascende a 85 % da despesa 
total elegível.

Or. en

Alteração 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional não deve exceder 85 % da 
despesa total elegível.

1. A taxa de financiamento do programa 
operacional é fixada em 100 % da despesa 
total elegível.

Or. fr

Alteração 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de cofinanciamento do 
programa operacional não deve exceder 
85 % da despesa total elegível.

1. O Fundo financia os programas 
operacionais até 100 % das despesas 
públicas elegíveis.
O Fundo não isenta os Estados-Membros 
da obrigação de implementarem 
estratégias nacionais de luta contra a 
pobreza. Também não exclui a 
possibilidade de os Estados-Membros 
participarem financeiramente em ações 
financiadas pelo Fundo.
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Or. fr

Alteração 383
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional não deve exceder 85 % da 
despesa total elegível.

1. A taxa de cofinanciamento habitual do 
programa operacional é de 85 % da 
despesa total elegível; pode ser superior 
nas circunstâncias definidas no 
artigo 19.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 384
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional não deve exceder 85 % da 
despesa total elegível.

1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional não deve exceder:

a) 60 % da despesa total
b) 85 % da despesa total no caso do apoio 
aos Estados-Membros elegíveis para 
apoio do Fundo Europeu de Estabilidade 
Financeira (FEEF), do Mecanismo 
Europeu de Estabilidade (MEE) ou do 
Fundo de Coesão (FC).

Or. en

Justificação

Justificação: O fundo deve ter como objetivo ajudar os Estados-Membros que precisam de 
mais apoio. Através da diferenciação da taxa de cofinanciamento de acordo com o nível de 
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bem-estar geral (critérios do Fundo de Coesão) ou assistência financeira, será 
disponibilizado um montante mais elevado para financiamento nos países em que o problema 
de privação material e alimentar grave é mais notório.

Alteração 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de cofinanciamento do 
programa operacional não deve exceder 
85 % da despesa total elegível.

1. A União Europeia deve financiar 
100 % da despesa total elegível.

Or. es

Alteração 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional não deve exceder 85 % da 
despesa total elegível.

1. A taxa de financiamento do programa 
operacional deve ser equivalente a 100 %
da despesa total elegível.

Or. es

Justificação

Em conformidade com a taxa de 100 % de financiamento dos anteriores programas de ajuda 
alimentar desenvolvidos em anos prévios. O cofinanciamento com recurso proveniente dos 
Estados-Membros pode gerar dificuldades financeiras aquando da execução do programa.

Alteração 387
Danuta Jazłowiecka



PE506.148v01-00 12/85 AM\928613PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para além de uma contribuição 
financeira, o cofinanciamento a partir do 
orçamento nacional pode incluir 
igualmente recursos financeiros, produtos 
alimentares e produtos de primeira 
necessidade obtidos de maneira autónoma 
pelas organizações de solidariedade que 
participam na realização do programa, 
assim como a contribuição das mesmas 
sob a forma de disponibilização de locais 
de armazenagem ou escritórios.

Or. pl

Justificação

A possibilidade de incluir como contribuição própria produtos alimentares, produtos de base 
e a disponibilização de locais de armazenagem e escritórios facilitará a realização do 
programa, em particular nos tempos de crise, quando a contribuição financeira de 15 % pode 
ser difícil de alcançar.

Alteração 388
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os beneficiários não devem, em 
nenhuma circunstância, cofinanciar as 
operações deste Fundo.

Or. en

Justificação

Justificação: As organizações caritativas que não os próprios beneficiários devem poder 
participar no cofinanciamento além ou em vez dos Estados-Membros (por isso «total» e não 
«pública»). No entanto, deve evitar-se que os Estados-Membros peçam aos próprios 
beneficiários para cofinanciarem.
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Alteração 389
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão da Comissão que aprova um 
programa operacional deve fixar a taxa 
de cofinanciamento que lhe é aplicável e o 
montante máximo do apoio do Fundo.

Suprimido

Or. es

Alteração 390
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão da Comissão que aprova um 
programa operacional deve fixar a taxa de 
cofinanciamento que lhe é aplicável e o 
montante máximo do apoio do Fundo.

2. A decisão da Comissão que aprova um 
programa operacional deve fixar a taxa de 
cofinanciamento voluntário que lhe é 
aplicável e o montante máximo do apoio 
do Fundo.

Or. fr

Alteração 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão da Comissão que aprova um 
programa operacional deve fixar a taxa de 

2. A decisão da Comissão que aprova um 
programa operacional deve fixar o 
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cofinanciamento que lhe é aplicável e o 
montante máximo do apoio do Fundo.

montante máximo do apoio do Fundo.

Or. fr

Alteração 392
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas de assistência técnica 
implementadas por iniciativa da Comissão, 
ou em seu nome, podem ser financiadas a 
100 %.

3. As medidas de assistência técnica 
implementadas por iniciativa da Comissão, 
ou em seu nome, podem ser financiadas a 
85 %.

Or. en

Alteração 393
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Aumento dos pagamentos aos Estados-
Membros com dificuldades orçamentais 
temporárias
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 ao programa 
operacional. A taxa majorada, a qual não 
pode exceder 100 %, é aplicável aos 
pedidos de pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 
apresenta o seu pedido e aos períodos 
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contabilísticos subsequentes no decurso 
dos quais o Estado-Membro preencha 
uma das seguintes condições:
a) Se o Estado-Membro em causa fizer 
parte da zona euro, recebe assistência 
macrofinanceira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/2010;
b) Se o Estado-Membro em causa não 
fizer parte da zona euros, recebe um apoio 
financeiro a médio prazo, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/2002;
c) É-lhe concedida ajuda financeira em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1.º, o 
apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o apoio 
público nem o montante máximo do apoio 
do Fundo, conforme consta da decisão da 
Comissão que aprova o programa 
operacional.

Or. fi

Alteração 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Aumento dos pagamentos aos Estados-
Membros com dificuldades orçamentais 
temporárias
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 
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cofinanciamento aplicável ao programa 
operacional. 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) Se o Estado-Membro em causa fizer 
parte da zona euro, recebe assistência 
macrofinanceira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/2010;
b) Se o Estado-Membro em causa não 
fizer parte da zona euros, recebe um apoio 
financeiro a médio prazo, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/2002;
c) É-lhe concedida ajuda financeira em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1.º, o 
apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o apoio 
público nem o montante máximo do apoio 
do Fundo, conforme consta da decisão da 
Comissão que aprova o programa 
operacional.

Or. fr

Alteração 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Aumento dos pagamentos aos 
Estados-Membros com dificuldades 
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orçamentais temporárias
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 ao programa 
operacional. A taxa majorada, a qual não 
pode exceder 100 %, é aplicável aos 
pedidos de pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 
apresenta o seu pedido e aos períodos 
contabilísticos subsequentes no decurso 
dos quais o Estado-Membro preencha 
uma das seguintes condições:
a) Se o Estado-Membro em causa fizer 
parte da zona euro, recebe assistência 
macrofinanceira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/2010;
b) Se o Estado-Membro em causa não 
fizer parte da zona euro, recebe um apoio 
financeiro a médio prazo em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/2002;
c) É-lhe concedida ajuda financeira em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1.º, o 
apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o apoio 
público nem o montante máximo do apoio 
do Fundo, conforme consta da decisão da 
Comissão que aprova o programa 
operacional.

Or. es

Alteração 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1
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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 ao programa 
operacional. A taxa majorada, a qual não 
pode exceder 100 %, é aplicável aos 
pedidos de pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 
apresenta o seu pedido e aos períodos 
contabilísticos subsequentes no decurso 
dos quais o Estado-Membro preencha 
uma das seguintes condições:

Suprimido

a) Se o Estado-Membro em causa fizer 
parte da zona euro, recebe assistência 
macrofinanceira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/2010;
b) Se o Estado-Membro em causa não 
fizer parte da zona euro, recebe um apoio 
financeiro a médio prazo em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/2002;
c) É-lhe concedida ajuda financeira em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.

Or. es

Alteração 397
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

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 ao programa 

1. A pedido de um Estado-Membro, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo final podem ser aumentados em 
10 ou 15 pontos percentuais acima da taxa 
de cofinanciamento aplicável ao programa 
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operacional. A taxa majorada, a qual não 
pode exceder 100 %, é aplicável aos 
pedidos de pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 
apresenta o seu pedido e aos períodos 
contabilísticos subsequentes no decurso 
dos quais o Estado-Membro preencha uma 
das seguintes condições:

operacional. A taxa majorada é aplicável 
aos pedidos de pagamento relativos ao 
período contabilístico em que o Estado-
Membro apresenta o seu pedido e aos 
períodos contabilísticos subsequentes no 
decurso dos quais o Estado-Membro 
preencha uma das seguintes condições:

Or. pt

Alteração 398
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros que reunirem 
uma das condições mencionadas nas 
alíneas a) e b) podem ter a taxa de 
cofinanciamento do programa 
operacional até 95 %; os Estados-
Membros que reunirem as duas condições 
podem ter uma taxa de financiamento do 
programa operacional de 100 % da 
despesa total elegível.

Or. pt

Alteração 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o Estado-Membro em causa fizer 
parte da zona euro, recebe assistência 
macrofinanceira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 

Suprimido
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n.º 407/2010;

Or. es

Alteração 400
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.  1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o Estado-Membro em causa fizer 
parte da zona euro, recebe assistência 
macro financeira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/2010 ;

a) Se o Estado-Membro em causa tiver 
uma taxa de desemprego superior a 10 %;

Or. pt

Alteração 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o Estado-Membro em causa não 
fizer parte da zona euro, recebe um apoio 
financeiro a médio prazo em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/2002;

Suprimido

Or. es

Alteração 402
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Se o Estado-Membro em causa não fizer 
parte da zona euro, recebe um apoio 
financeiro a médio prazo em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 ;

b) Se o Estado-Membro em causa tiver 
uma taxa de risco de pobreza e/ou 
exclusão social superior a 20%;

Or. pt

Alteração 403
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 19– n.º  1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) É-lhe concedida ajuda financeira em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.

Suprimido

Or. pt

Alteração 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) É-lhe concedida ajuda financeira em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.

Suprimido

Or. es

Alteração 405
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1.º, o 
apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o apoio 
público nem o montante máximo do apoio 
do Fundo, conforme consta da decisão da 
Comissão que aprova o programa 
operacional.

Suprimido

Or. es

Alteração 406
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1.º, o 
apoio da União sob a forma de pagamentos 
intercalares e de pagamentos do saldo final 
não pode exceder o apoio público nem o 
montante máximo do apoio do Fundo, 
conforme consta da decisão da Comissão 
que aprova o programa operacional.

2. Sem prejuízo do 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/ou 
privado nem o montante máximo do apoio 
do Fundo, conforme consta da decisão da 
Comissão que aprova o programa 
operacional.

Or. en

Alteração 407
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos 
sem-abrigo e às crianças podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Os alimentos podem ser adquiridos pelas 
próprias organizações parceiras.

Or. fi

Alteração 408
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos sem-
abrigo e às crianças podem ser adquiridos 
pelas próprias organizações parceiras.

Os alimentos e os bens destinados aos 
destinatários finais podem ser adquiridos 
pelas próprias organizações parceiras.

Or. fr

Alteração 409
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos sem-
abrigo e às crianças podem ser adquiridos 
pelas próprias organizações parceiras.

Os alimentos e os bens destinados às 
pessoas afetadas pela pobreza podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Or. en

Alteração 410
Inês Cristina Zuber
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos sem-
abrigo e às crianças podem ser adquiridos 
pelas próprias organizações parceiras.

Os alimentos e os bens destinados aos 
destinatários finais podem ser adquiridos 
pelas próprias organizações parceiras.

Or. pt

Alteração 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos sem-
abrigo e às crianças podem ser adquiridos 
pelas próprias organizações parceiras.

Os alimentos e os bens destinados ao uso 
pessoal pelos destinatários finais podem 
ser adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Or. fr

Alteração 412
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos 
sem-abrigo e às crianças podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Os alimentos destinados às pessoas 
carenciadas podem ser adquiridos pelas 
próprias organizações parceiras.

Or. fr
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Alteração 413
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos sem-
abrigo e às crianças podem ser adquiridos 
pelas próprias organizações parceiras.

Os alimentos e os bens destinados ao uso 
pessoal pelos destinatários finais, bem 
como aos serviços para adotar as medidas 
referidas no artigo 4.º, n.º 2-A, podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Or. en

Alteração 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos 
sem-abrigo e às crianças podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Os alimentos e os bens destinados às 
pessoas mais carenciadas podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Or. es

Alteração 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos 
sem-abrigo e às crianças podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 

Os alimentos e os bens destinados ao uso 
pessoal dos mais carenciados podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
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parceiras. parceiras.

Or. fr

Alteração 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos sem-
abrigo e às crianças podem ser adquiridos 
pelas próprias organizações parceiras.

Os alimentos e os bens destinados aos 
destinatários finais do Fundo podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Or. fr

Alteração 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 



AM\928613PT.doc 27/85 PE506.148v01-00

PT

carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

carenciadas, complementando o Fundo. 
Não devem ser aplicados de forma a 
diminuir os montantes orçamentados pelo 
Fundo a favor dos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 418
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 419
Marije Cornelissen
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento ou garantirem o 
cofinanciamento por atores privados ou 
instituições de solidariedade que não os 
beneficiários.

Or. en

Alteração 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
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da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas, em complementaridade com 
os recursos do Fundo, não devendo os 
custos de utilização ser deduzidos das 
dotações atribuídas.

Or. es

Alteração 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
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Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento, devendo sim 
complementar o Fundo.

Or. fr

Alteração 422
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A assistência material deve ser 
dispensada gratuitamente às pessoas mais 
carenciadas.

4. A ajuda alimentar deve ser dispensada 
gratuitamente às pessoas mais carenciadas.

Or. fi

Alteração 423
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A assistência material deve ser 
dispensada gratuitamente às pessoas mais
carenciadas.

4. A assistência material deve ser 
dispensada gratuitamente às pessoas 
carenciadas.

Or. fr

Alteração 424
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A assistência material deve ser 
dispensada gratuitamente às pessoas mais 
carenciadas.

4. Os alimentos e a assistência material 
devem ser dispensados gratuitamente às 
pessoas mais carenciadas, sem qualquer 
exceção.

Or. en

Alteração 425
Emer Costello

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A assistência material deve ser 
dispensada gratuitamente às pessoas mais 
carenciadas.

4. Em termos gerais, os alimentos e a 
assistência material devem ser dispensados 
gratuitamente às pessoas mais carenciadas. 
Caso esteja previsto no quadro do 
programa operacional, as organizações 
parceiras podem solicitar aos 
destinatários finais o pagamento de uma 
taxa simbólica pelos alimentos e bens.

Or. en

Alteração 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A assistência material deve ser 
dispensada gratuitamente às pessoas mais 
carenciadas.

4. A assistência alimentar e/ou material 
deve ser dispensada, regra geral,
gratuitamente às pessoas mais carenciadas. 
Quando essa assistência alimentar e/ou 
material dispensada às pessoas mais 
carenciadas também tem como objetivo a 
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integração e a reabilitação social, pode 
ser pedido um preço simbólico, que não 
exceda os 10 % dos preços de mercado, 
aos destinatários finais.

Or. fr

Alteração 427
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Uma operação apoiada pelo Fundo não 
deve receber apoio de outro instrumento 
da União.

Suprimido

Or. fr

Justificação

O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas alarga as missões que as 
organizações parceiras devem cumprir. Desta forma, é conveniente garantir que elas podem 
beneficiar da máxima flexibilidade relativamente aos seus financiamentos.

Alteração 428
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Uma operação apoiada pelo Fundo não 
deve receber apoio de outro instrumento da 
União.

5. Uma operação apoiada pelo Fundo não 
deve receber apoio de outro instrumento da 
União. Contudo, os beneficiários devem 
poder utilizar os fundos europeus, tais 
como o FSE, para tomarem medidas 
complementares destinadas a reduzir a 
pobreza e a promover a inclusão social, 
evitando o duplo financiamento. 
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Or. en

Alteração 429
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n. º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reembolso com base em custos 
unitários;

Suprimido

Or. en

Alteração 430
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuições públicas até 100 000 
euros;

c) Contribuições públicas até 100 000 
euros como pré-financiamento por parte 
da entidade adjudicante;

Or. en

Alteração 431
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Financiamento a taxa fixa, a 
determinar pela aplicação de uma 
percentagem a uma ou várias categorias 
de custos previamente definidas.

Suprimido
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Or. en

Alteração 432
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Financiamento a taxa fixa, a determinar 
pela aplicação de uma percentagem a uma 
ou várias categorias de custos previamente 
definidas.

d) Financiamento a taxa fixa, a determinar 
pela aplicação de uma percentagem a uma 
ou várias categorias de custos previamente 
definidas como pré-financiamento por 
parte da entidade adjudicante.

Or. en

Alteração 433
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As opções referidas no n.º 1 só podem 
ser combinadas quando cada uma se 
aplica a diferentes categorias de custos ou 
quando são utilizadas em fases sucessivas 
de uma operação.

Suprimido

Or. en

Alteração 434
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os montantes referidos no n.º 1, alíneas 
b), c) e d) devem ser fixados com base em:

Suprimido

a) um método de cálculo justo, equitativo 
e verificável, baseado num dos seguintes 
elementos:
i) dados estatísticos ou outra informação 
objetiva; ou
ii) dados anteriores verificados sobre os 
beneficiários individuais ou a aplicação 
das suas práticas habituais de 
contabilização de custos;
b) métodos e correspondentes tabelas de 
custos unitários, montantes fixos e taxas 
fixas aplicadas no âmbito de regimes de 
subvenções financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro em questão, para um tipo 
análogo de operação e beneficiário;
c) taxas estabelecidas pelo presente 
regulamento;
d) pontualmente, por referência a um 
projeto de orçamento acordado ex ante 
pela autoridade de gestão, no qual o apoio 
público não excede 100 000 euros.

Or. en

Alteração 435
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os montantes calculados sob as formas 
referidas no n.º 1, alíneas b), c) e d) 
devem ser considerados despesas elegíveis 
incorridas e pagas ao beneficiário para 
efeitos da aplicação do Título VI.

Suprimido
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Or. en

Alteração 436
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo e de crianças;

a) As despesas de aquisição de alimentos;

Or. fi

Alteração 437
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo e de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
destinatários finais;

Or. fr

Alteração 438
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo ou de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
destinatários finais;
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Or. pt

Alteração 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo e de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
destinatários finais;

Or. fr

Alteração 440
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo e de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos 
para uso pessoal das pessoas carenciadas;

Or. fr

Alteração 441
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo ou de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
destinatários finais;
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Or. en

Alteração 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo ou de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal das 
pessoas mais carenciadas;

Or. es

Alteração 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo e de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal das 
pessoas carenciadas;

Or. fr

Alteração 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo e de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
destinatários finais;
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Or. fr

Alteração 445
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal dos sem-
abrigo ou das crianças e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos ou bens para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1 % das despesas referidos na 
alínea a);

b) Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1 % das despesas referidos na 
alínea a);

Or. fi

Alteração 446
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) nos casos em que um organismo público 
adquire os alimentos e os bens essenciais 
para uso pessoal dos sem-abrigo ou das 
crianças e os fornece a organizações 
parceiras, as despesas do transporte desses 
alimentos ou bens para o armazém da 
organização parceira a uma taxa fixa de 
1 % das despesas referidos na alínea a);

b) nos casos em que um organismo público 
adquire os alimentos e os bens essenciais 
para uso pessoal dos destinatários finais e 
os fornece a organizações parceiras, as 
despesas do transporte desses alimentos ou 
bens para o armazém da organização 
parceira a uma taxa fixa de 1 % das 
despesas referidos na alínea a);

Or. fr
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Alteração 447
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal dos sem-abrigo 
ou das crianças e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos ou bens para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1% das despesas referidos na 
alínea a);

b) Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal dos
destinatários finais e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos ou bens para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1% das despesas referidos na 
alínea a);

Or. pt

Alteração 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) nos casos em que um organismo público 
adquire os alimentos e os bens essenciais 
para uso pessoal dos sem-abrigo ou das 
crianças e os fornece a organizações 
parceiras, as despesas do transporte desses 
alimentos ou bens para o armazém da 
organização parceira a uma taxa fixa de 
1 % das despesas referidos na alínea a);

b) nos casos em que um organismo público 
adquire os alimentos e os bens essenciais 
para uso pessoal dos destinatários finais e 
os fornece a organizações parceiras, as 
despesas do transporte desses alimentos ou 
bens para o armazém da organização 
parceira a uma taxa fixa de 1 % das 
despesas referidos na alínea a);

Or. fr

Alteração 449
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) nos casos em que um organismo público 
adquire os alimentos e os bens essenciais
para uso pessoal dos sem-abrigo ou das 
crianças e os fornece a organizações 
parceiras, as despesas do transporte desses 
alimentos ou bens para o armazém da 
organização parceira a uma taxa fixa de 
1 % das despesas referidos na alínea a);

b) nos casos em que um organismo público 
adquire os alimentos para uso pessoal das 
pessoas carenciadas e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1 % das despesas referidos na 
alínea a);

Or. fr

Alteração 450
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal dos sem-abrigo 
ou das crianças e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos ou bens para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1 % das despesas referidos na 
alínea a);

b) Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal dos 
destinatários finais e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos ou bens para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1 % das despesas referidas na 
alínea a) ;

Or. en

Alteração 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que um organismo b) Nos casos em que um organismo 
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público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal dos sem-abrigo 
ou das crianças e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos ou bens para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1 % das despesas referidos na 
alínea a);

público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal das pessoas 
mais carenciadas e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos ou bens para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1 % das despesas referidos na 
alínea a);

Or. es

Alteração 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) nos casos em que um organismo público 
adquire os alimentos e os bens essenciais 
para uso pessoal dos sem-abrigo ou das 
crianças e os fornece a organizações 
parceiras, as despesas do transporte desses 
alimentos ou bens para o armazém da 
organização parceira a uma taxa fixa de 
1 % das despesas referidos na alínea a);

b) nos casos em que um organismo público 
adquire os alimentos e os bens essenciais 
para uso pessoal dos destinatários finais e 
os fornece a organizações parceiras, as 
despesas do transporte desses alimentos ou 
bens para o armazém da organização 
parceira a uma taxa fixa de 1 % das
despesas referidos na alínea a);

Or. fr

Alteração 453
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) as despesas administrativas, de 
transporte e de armazenamento incorridas 
pela organização parceira a uma taxa fixa 
de 5 % das despesas referidas na alínea 
a);

Suprimido
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Or. en

Alteração 454
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) as despesas administrativas, de 
transporte e de armazenamento incorridas 
pela organização parceira a uma taxa fixa 
de 5 % das despesas referidos na alínea a);

c) as despesas administrativas, de 
transporte e de armazenamento incorridas 
pela organização parceira a uma taxa fixa 
de 7 % das despesas referidas na alínea a) 
ou, a seu pedido, das despesas elegíveis 
realmente incorridas e pagas;

Or. en

Alteração 455
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) custos suportados por organismos 
públicos ou organizações parceiras 
destinados a reforçar as cadeias locais de 
abastecimento alimentar;

Or. en

Alteração 456
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) As despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui 
diretamente a assistência material às 
pessoas mais carenciadas a uma taxa fixa 
de 5 % das despesas referidos na alínea a);

d) As despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui 
diretamente a ajuda alimentar às pessoas 
mais carenciadas a uma taxa fixa de 5 % 
das despesas referidos na alínea a);

Or. fi

Alteração 457
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui 
diretamente a assistência material às 
pessoas mais carenciadas a uma taxa fixa 
de 5 % das despesas referidos na alínea a);

d) as despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui 
diretamente a assistência material às 
pessoas carenciadas a uma taxa fixa de 5 % 
das despesas referidos na alínea a);

Or. fr

Alteração 458
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui 
diretamente a assistência material às 
pessoas mais carenciadas a uma taxa fixa 
de 5 % das despesas referidos na alínea a);

d) as despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui 
diretamente a assistência material às 
pessoas mais carenciadas a uma taxa fixa 
de 7 % das despesas referidas na alínea a)
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ou, a seu pedido, das despesas elegíveis 
realmente incorridas e pagas;

Or. en

Alteração 459
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea e-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) IVA não reembolsável.

Or. pl

Alteração 460
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) custos de bens em segunda mão; Suprimido

Or. fi

Alteração 461
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) custos de bens em segunda mão; Suprimido

Or. en
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Alteração 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) custos de bens em segunda mão; Suprimido

Or. fr

Alteração 463
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por iniciativa dos Estados-Membros, e 
dentro de um limite de 4 % da dotação do 
Fundo, o programa operacional pode 
financiar medidas de preparação, gestão, 
monitorização, assistência administrativa 
e técnica, auditoria, informação, controlo 
e avaliação necessárias à execução do 
presente regulamento. Pode também 
financiar atividades de assistência técnica 
e reforço de capacidades de organizações 
parceiras.

Suprimido

Or. en

Alteração 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 26
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º Suprimido
Princípios gerais dos sistemas de gestão e 
de controlo dos Estados-Membros
Os sistemas de gestão e de controlo devem 
assegurar:
a) a definição das funções de cada 
organismo envolvido na gestão e no 
controlo, e a repartição de funções dentro 
de cada organismo;
b) o respeito do princípio da separação de 
funções entre e no interior desses 
organismos;
c) os procedimentos para garantir a 
correção e a regularidade das despesas 
declaradas;
d) os sistemas informáticos de 
contabilidade, de registo e transmissão 
dos dados financeiros e dados relativos 
aos indicadores, bem como para garantir 
a monitorização e a apresentação de 
relatórios;
e) os sistemas de apresentação de 
relatórios e de monitorização, nos casos 
em que o organismo responsável delegue 
a execução das tarefas noutro organismo;
f) mecanismos para auditar o 
funcionamento dos sistemas de gestão e 
de controlo;
g) os sistemas e procedimentos que 
garantam uma pista de auditoria 
adequada;
h) a prevenção, deteção e correção de 
irregularidades, incluindo fraudes, e a 
recuperação de montantes indevidamente 
pagos, juntamente com os juros eventuais.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o artigo 27.º do presente regulamento, os Estados-Membros efetuam 
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os controlos administrativos e físicos adequados e sancionam as irregularidades, com vista a 
garantir que os programas operacionais são bem executados.

Alteração 465
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar, 
para o respetivo programa operacional, 
uma autoridade de gestão, uma 
autoridade de certificação e uma 
autoridade de auditoria funcionalmente 
independente de fundos europeus 
estruturais e de investimento.

Or. en

Alteração 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Responsabilidades dos Estados-Membros
1. Os Estados-Membros devem cumprir as 
obrigações em matéria de gestão, controlo 
e auditoria e assumir as responsabilidades 
que delas decorrem, como estabelecido 
nas regras sobre a gestão partilhada do 
Regulamento Financeiro e no presente 
regulamento. Em conformidade com o 
princípio da gestão partilhada, os 
Estados-Membros são responsáveis pela 
gestão e pelo controlo dos programas 
operacionais.
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2. Além disso, os Estados-Membros devem 
prevenir, detetar e corrigir as 
irregularidades e recuperar os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora. Devem notificar 
as irregularidades à Comissão, mantendo-
a informada sobre a evolução dos 
procedimentos administrativos e jurídicos 
aplicáveis.
Sempre que um montante indevidamente 
pago a um beneficiário não possa ser 
recuperado e tal resulte de incumprimento 
ou negligência do Estado-Membro, 
compete a este último reembolsar o 
montante em causa ao orçamento geral 
da União.
São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 59.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre as 
obrigações dos Estados-Membros 
especificadas no presente número.
3. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela definição e pela aplicação de um 
procedimento para a apreciação e a 
resolução independentes de litígios 
relacionados com a seleção ou a 
realização de operações cofinanciadas 
pelo Fundo. A pedido, os Estados-
Membros comunicam os resultados dessa 
apreciação à Comissão.
4. O intercâmbio oficial de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 
de intercâmbio de dados criado em 
conformidade com os termos e as 
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Os 
referidos atos de execução são adotados 
de acordo com o procedimento de exame 
referido no artigo 60.º, n.º 3.

Or. fr
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Alteração 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem cumprir as 
obrigações em matéria de gestão, controlo 
e auditoria e assumir as responsabilidades 
que delas decorrem, como estabelecido nas 
regras sobre a gestão partilhada do 
Regulamento Financeiro e no presente 
regulamento. Em conformidade com o 
princípio da gestão partilhada, os 
Estados-Membros são responsáveis pela 
gestão e pelo controlo dos programas 
operacionais.

1. Os Estados-Membros, em colaboração 
com as organizações civis envolvidas,
devem cumprir as obrigações em matéria 
de gestão, controlo e auditoria e assumir as 
responsabilidades que delas decorrem, 
como estabelecido nas regras sobre a 
gestão partilhada do Regulamento 
Financeiro e no presente regulamento. Em 
conformidade com o princípio da gestão 
partilhada, os Estados-Membros são 
responsáveis pela gestão e pelo controlo 
dos programas operacionais.

Or. es

Alteração 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela definição e pela aplicação de um 
procedimento para a apreciação e a 
resolução independentes de litígios 
relacionados com a seleção ou a realização 
de operações cofinanciadas pelo Fundo. A 
pedido, os Estados-Membros comunicam 
os resultados dessa apreciação à Comissão.

3. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela definição e pela aplicação de um 
procedimento para a apreciação e a 
resolução independentes de litígios 
relacionados com a seleção ou a realização 
de operações financiadas pelo Fundo. A 
pedido, os Estados-Membros comunicam 
os resultados dessa apreciação à Comissão.

Or. es
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Alteração 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 28.º Suprimido
Designação e organização dos 
organismos de gestão e de controlo
1. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de gestão.
2. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de certificação, sem prejuízo 
do disposto no n.º 3.
3. Os Estados-Membros podem designar 
uma autoridade de gestão que, 
simultaneamente, assuma as funções de 
autoridade de certificação.
4. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional funcionalmente independente da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação para exercer as funções de 
autoridade de auditoria.
5. Desde que o princípio da separação de 
funções seja respeitado, a autoridade de 
gestão, a autoridade de certificação e, se 
for caso disso, a autoridade de auditoria 
podem fazer parte da mesma autoridade 
ou do mesmo organismo público.
6. Os Estados-Membros podem designar 
um ou vários organismos intermediários 
para executarem certas funções da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação, sob responsabilidade dessa 
autoridade. As disposições pertinentes 
acordadas entre a autoridade de gestão ou 
a autoridade de certificação e os 
organismos intermediários têm de ser 
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formalmente adotadas por escrito.
7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte do 
programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão. O organismo 
intermediário fornece garantias da sua 
solvabilidade e competência no domínio 
em causa, bem como em matéria de 
gestão administrativa e financeira.
8. Compete ao Estado-Membro 
estabelecer, por escrito, as regras que 
definem a sua relação com as autoridades 
de gestão, as autoridades de certificação e 
as autoridades de auditoria, as relações 
entre essas autoridades e as relações das 
mesmas com a Comissão.

Or. fr

Alteração 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 28.º Suprimido
Designação e organização dos 
organismos de gestão e de controlo
1. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de gestão.
2. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de certificação, sem prejuízo 
do disposto no n.º 3.
3. Os Estados-Membros podem designar 
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uma autoridade de gestão que, 
simultaneamente, assuma as funções de 
autoridade de certificação.
4. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional funcionalmente independente da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação para exercer as funções de 
autoridade de auditoria.
5. Desde que o princípio da separação de 
funções seja respeitado, a autoridade de 
gestão, a autoridade de certificação e, se 
for caso disso, a autoridade de auditoria 
podem fazer parte da mesma autoridade 
ou do mesmo organismo público.
6. Os Estados-Membros podem designar 
um ou vários organismos intermediários 
para executarem certas funções da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação, sob responsabilidade dessa 
autoridade. As disposições pertinentes 
acordadas entre a autoridade de gestão ou 
a autoridade de certificação e os 
organismos intermediários têm de ser 
formalmente adotadas por escrito.
7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte do 
programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão. O organismo 
intermediário fornece garantias da sua 
solvabilidade e competência no domínio 
em causa, bem como em matéria de 
gestão administrativa e financeira.
8. Compete ao Estado-Membro 
estabelecer, por escrito, as regras que 
definem a sua relação com as autoridades 
de gestão, as autoridades de certificação e 
as autoridades de auditoria, as relações 
entre essas autoridades e as relações das 
mesmas com a Comissão.

Or. fr
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Justificação

Em conformidade com o artigo 27.º do presente regulamento, os Estados-Membros efetuam 
os controlos administrativos e físicos adequados e sancionam as irregularidades, com vista a 
garantir que os programas operacionais são bem executados.

Alteração 471
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de gestão.

1. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de gestão de fundos europeus
estruturais e de investimento.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem evitar o estabelecimento de estruturas duplas e utilizar, o mais 
possível, os organismos existentes de gestão e de controlo deste Fundo.

Alteração 472
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de certificação, sem prejuízo do 
disposto no n.º 3.

2. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de certificação de fundos
europeus estruturais e de investimento, 
sem prejuízo do disposto no n.º 3.
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Or. en

Alteração 473
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem designar 
uma autoridade de gestão que, 
simultaneamente, assuma as funções de 
autoridade de certificação.

3. Os Estados-Membros podem designar 
uma autoridade de gestão de fundos
europeus estruturais e de investimento
que, simultaneamente, assuma as funções 
de autoridade de certificação.

Or. en

Alteração 474
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem designar 
um ou vários organismos intermediários 
para executarem certas funções da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação, sob responsabilidade dessa 
autoridade. As disposições pertinentes 
acordadas entre a autoridade de gestão ou a 
autoridade de certificação e os organismos 
intermediários têm de ser formalmente 
adotadas por escrito.

6. Os Estados-Membros podem designar 
um ou vários organismos intermediários de 
fundos europeus estruturais e de 
investimento para executarem certas 
funções da autoridade de gestão ou da 
autoridade de certificação, sob 
responsabilidade dessa autoridade. As 
disposições pertinentes acordadas entre a 
autoridade de gestão ou a autoridade de 
certificação e os organismos intermediários 
têm de ser formalmente adotadas por 
escrito.

Or. en
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Alteração 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o artigo 27.º do presente regulamento, os Estados-Membros efetuam 
os controlos administrativos e físicos adequados e sancionam as irregularidades, com vista a 
garantir que os programas operacionais são bem executados.

Alteração 477
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Verificar a entrega efetiva dos produtos 
e serviços cofinanciados e o pagamento 
das despesas declaradas pelos 

a) Verificar a entrega efetiva dos produtos 
e serviços financiados e o pagamento das 
despesas declaradas pelos beneficiários, 
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beneficiários, bem como a sua 
conformidade com as regras da União e as 
regras nacionais aplicáveis, o programa 
operacional e as condições de apoio da 
operação;

bem como a sua conformidade com as 
regras da União e as regras nacionais 
aplicáveis, o programa operacional e as 
condições de apoio da operação;

Or. es

Alteração 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manter a contabilidade dos montantes a 
recuperar e dos montantes retirados na 
sequência da anulação total ou parcial da 
contribuição para uma operação. Os 
montantes recuperados devem ser 
restituídos ao orçamento geral da União, 
antes do encerramento do programa 
operacional, procedendo à sua dedução da 
declaração de despesa seguinte.

8. Manter a contabilidade dos montantes a 
recuperar e dos montantes retirados na 
sequência da anulação total ou parcial da 
contribuição para uma operação. Os 
montantes recuperados devem ser 
restituídos ao Fundo, antes do 
encerramento do programa operacional, 
procedendo à sua dedução da declaração de 
despesa seguinte.

Or. fr
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Alteração 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de auditoria garante a 
realização de auditorias aos sistemas de 
gestão e de controlo, com base numa 
amostragem adequada das operações e 
nas contas anuais.

Suprimido

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o disposto no artigo 59.º, a fim de 
estabelecer as condições de realização 
dessas auditorias.

Or. fr

Alteração 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 32.º Suprimido
Procedimento para a designação das 
autoridades de gestão e de certificação
1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão a data e a forma de 
designação da autoridade de gestão e, se 
for o caso, da autoridade de certificação, 
nos seis meses subsequentes à aprovação 
da decisão que adota o programa 
operacional.
2. A designação a que faz referência o 
n.º 1 deve basear-se no relatório e no 
parecer de uma auditoria independente 
que avalie o sistema de gestão e de 
controlo, incluindo o papel dos 
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organismos intermediários e a sua 
conformidade com os artigos 26.º, 27.º, 
29.º e 30.º, de acordo com critérios de 
acreditação em matéria de ambiente 
interno, atividades de controlo, 
informação e comunicação e 
monitorização estabelecidos pela 
Comissão através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 59.º.
3. O organismo independente executa o 
seu trabalho em conformidade com as 
normas de auditoria internacionalmente 
aceites.
4. Os Estados-Membros podem considerar 
designada para efeitos do presente 
regulamento uma autoridade de gestão ou 
de certificação que tenha sido designada 
para um programa operacional 
cofinanciado pelo FSE nos termos do 
Regulamento (UE) n.º [CPR].
A Comissão pode solicitar, no prazo de 
dois meses a contar da receção da 
notificação a que faz referência o n.º 1, o 
relatório e o parecer do organismo de 
auditoria independente e a descrição do 
sistema de gestão e de controlo.
A Comissão pode formular observações, 
no prazo de dois meses, a partir da data de 
receção desses documentos.
5. O Estado-Membro é responsável pelo 
organismo designado, podendo retirar 
essa designação mediante decisão formal, 
se um ou vários critérios referidos no n.º 2 
deixarem de estar preenchidos, salvo 
quando o organismo adote as medidas 
corretivas necessárias durante o período 
probatório a estabelecer pelo Estado-
Membro em função da gravidade do 
problema. O Estado-Membro deve 
comunicar imediatamente à Comissão a 
fixação de qualquer período probatório a 
um organismo designado e qualquer 
decisão de retirada de designação.

Or. fr
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Alteração 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 32.º Suprimido
Procedimento para a designação das 
autoridades de gestão e de certificação
1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão a data e a forma de 
designação da autoridade de gestão e, se 
for o caso, da autoridade de certificação, 
nos seis meses subsequentes à aprovação 
da decisão que adota o programa 
operacional.
2. A designação a que faz referência o 
n.º 1 deve basear-se no relatório e no 
parecer de uma auditoria independente 
que avalie o sistema de gestão e de 
controlo, incluindo o papel dos 
organismos intermediários e a sua 
conformidade com os artigos 26.º, 27.º, 
29.º e 30.º, de acordo com critérios de 
acreditação em matéria de ambiente 
interno, atividades de controlo, 
informação e comunicação e 
monitorização estabelecidos pela 
Comissão através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 59.º.
3. O organismo independente executa o 
seu trabalho em conformidade com as 
normas de auditoria internacionalmente 
aceites.
4. Os Estados-Membros podem considerar 
designada para efeitos do presente 
regulamento uma autoridade de gestão ou 
de certificação que tenha sido designada 
para um programa operacional 
cofinanciado pelo FSE nos termos do 
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Regulamento (UE) n.º [CPR].
A Comissão pode solicitar, no prazo de 
dois meses a contar da receção da 
notificação a que faz referência o n.º 1, o 
relatório e o parecer do organismo de 
auditoria independente e a descrição do 
sistema de gestão e de controlo.
A Comissão pode formular observações, 
no prazo de dois meses, a partir da data de 
receção desses documentos.
5. O Estado-Membro é responsável pelo 
organismo designado, podendo retirar 
essa designação mediante decisão formal, 
se um ou vários critérios referidos no n.º 2 
deixarem de estar preenchidos, salvo 
quando o organismo adote as medidas 
corretivas necessárias durante o período 
probatório a estabelecer pelo Estado-
Membro em função da gravidade do 
problema. O Estado-Membro deve 
comunicar imediatamente à Comissão a 
fixação de qualquer período probatório a 
um organismo designado e qualquer 
decisão de retirada de designação.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o artigo 27.º do presente regulamento, os Estados-Membros efetuam 
os controlos administrativos e físicos adequados e sancionam as irregularidades, com vista a 
garantir que os programas operacionais são bem executados.

Alteração 483
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão a data e a forma de designação 
da autoridade de gestão e, se for o caso, da 

1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão a data e a forma de designação 
da autoridade de gestão de fundos
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autoridade de certificação, nos seis meses 
subsequentes à aprovação da decisão que 
adota o programa operacional.

europeus estruturais e de investimento e, 
se for o caso, da autoridade de certificação, 
nos seis meses subsequentes à aprovação 
da decisão que adota o programa 
operacional.

Or. en

Alteração 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros podem considerar 
designada para efeitos do presente 
regulamento uma autoridade de gestão ou 
de certificação que tenha sido designada 
para um programa operacional 
cofinanciado pelo FSE nos termos do 
Regulamento (UE) n.º [CPR].

Os Estados-Membros podem considerar 
designada para efeitos do presente 
regulamento uma autoridade de gestão ou 
de certificação que tenha sido designada 
para um programa operacional financiado
pelo FSE nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [CPR].

Or. es

Alteração 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o artigo 27.º do presente regulamento, os Estados-Membros efetuam 
os controlos administrativos e físicos adequados e sancionam as irregularidades, com vista a 
garantir que os programas operacionais são bem executados.

Alteração 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode exigir que Estado-
Membro examine uma denúncia 
apresentada à Comissão sobre a realização 
de operações cofinanciadas pelo Fundo ou 
o funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo.

4. A Comissão pode exigir que Estado-
Membro examine uma denúncia 
apresentada à Comissão sobre a realização 
de operações financiadas pelo Fundo ou o 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo.

Or. fr

Alteração 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode exigir que 
Estado-Membro examine uma denúncia 
apresentada à Comissão sobre a realização 

4. A Comissão pode exigir que 
Estado-Membro examine uma denúncia 
apresentada à Comissão sobre a realização 
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de operações cofinanciadas pelo Fundo ou 
o funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo.

de operações financiadas pelo Fundo ou o 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo.

Or. es

Alteração 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 34.º Suprimido
Cooperação com a autoridade de 
auditoria
1. A Comissão deve cooperar com as 
autoridades de auditoria, tendo em vista a 
coordenação dos respetivos planos e 
métodos de auditoria, e proceder de 
imediato ao intercâmbio dos resultados 
das auditorias realizadas aos sistemas de 
gestão e de controlo.
2. A Comissão e a autoridade de auditoria 
devem reunir regularmente e, pelo menos, 
uma vez por ano, exceto quando acordado 
em contrário, com vista a analisar o 
relatório anual de controlo e o parecer de 
auditoria e para trocar opiniões sobre as 
questões relativas à melhoria dos sistemas 
de gestão e de controlo.

Or. fr

Alteração 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 34
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Texto da Comissão Alteração

 Artigo 34.º Suprimido
Cooperação com a autoridade de 
auditoria
1. A Comissão deve cooperar com as 
autoridades de auditoria, tendo em vista a 
coordenação dos respetivos planos e 
métodos de auditoria, e proceder de 
imediato ao intercâmbio dos resultados 
das auditorias realizadas aos sistemas de 
gestão e de controlo.
2. A Comissão e a autoridade de auditoria 
devem reunir regularmente e, pelo menos, 
uma vez por ano, exceto quando acordado 
em contrário, com vista a analisar o 
relatório anual de controlo e o parecer de 
auditoria e para trocar opiniões sobre as 
questões relativas à melhoria dos sistemas 
de gestão e de controlo.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o artigo 27.º do presente regulamento, os Estados-Membros efetuam 
os controlos administrativos e físicos adequados e sancionam as irregularidades, com vista a 
garantir que os programas operacionais são bem executados.

Alteração 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
1. Os Estados-Membros devem cumprir as 
obrigações em matéria de gestão, controlo 
e auditoria e assumir as responsabilidades 
que delas decorrem, como estabelecido 
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nas regras sobre a gestão partilhada do 
Regulamento Financeiro e no presente 
regulamento.
2. Além disso, os Estados-Membros devem 
prevenir, detetar e corrigir as 
irregularidades e recuperar os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora.
3. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela definição e pela aplicação de um 
procedimento para a apreciação e a 
resolução independentes de litígios 
relacionados com a seleção ou a 
realização de operações cofinanciadas 
pelo Fundo.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem efetuar os controlos administrativos e físicos adequados e 
sancionar as irregularidades, a fim de assegurar que os programas operacionais são 
executados em conformidade com as regras aplicáveis.

Alteração 492
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos assumem a forma de 
pré-financiamento, pagamentos intercalares 
e pagamentos do saldo anual e, quando 
aplicável, do saldo final.

2. Os pagamentos assumem a forma de 
pré-financiamento adequado, pagamentos 
intercalares e pagamentos do saldo anual e, 
quando aplicável, do saldo final.

Or. en

Alteração 493
Milan Cabrnoch
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 90 %
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento fixada na decisão 
de adoção do programa operacional, 
correspondente à despesa pública elegível 
incluída no pedido de pagamento. 
Compete-lhe determinar o saldo anual em 
conformidade com o artigo 47.º, n.º 2.

1. No que respeita aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 100 %
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento fixada na decisão 
de adoção do programa operacional, 
correspondente à despesa pública elegível 
incluída no pedido de pagamento. 
Compete-lhe determinar o saldo anual em 
conformidade com o artigo 47.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 90 % 
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento fixada na 
decisão de adoção do programa 
operacional, correspondente à despesa 
pública elegível incluída no pedido de 
pagamento. Compete-lhe determinar o 
saldo anual em conformidade com o 
artigo 47.º, n.º 2.

Suprimido

Or. es

Alteração 495
Kinga Göncz
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão deve assegurar 
que, em caso de subvenções a organizações 
parceiras, os beneficiários recebem os 
fundos a um ritmo que permita garantir a 
correta execução das operações.

1. A autoridade de gestão deve assegurar 
que, em caso de subvenções a organizações 
parceiras, os beneficiários recebem os 
fundos a um ritmo que permita garantir a 
correta execução das operações, ou seja, 
deve ser assegurado o pré-financiamento 
às organizações parceiras no início dos 
programas.

Or. en

Alteração 496
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão procede ao 
pagamento intercalar, no prazo de 60 dias a 
contar da apresentação do pedido de 
pagamento à Comissão.

5. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão procede ao 
pagamento intercalar, no prazo de 30 dias a 
contar da apresentação do pedido de 
pagamento à Comissão.

Or. pl

Justificação

Para garantir uma melhor realização do programa é necessário reduzir para 30 dias o prazo 
de pagamento por parte da Comissão.

Alteração 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 43
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Texto da Comissão Alteração

 Artigo 43.º Suprimido
Interrupção do prazo de pagamento
1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que 
estiverem reunidas as seguintes 
condições:
a) com base nas informações fornecidas 
por um organismo de auditoria nacional 
ou da União, existam indícios de uma 
deficiência significativa no 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo;
b) o gestor orçamental delegado tenha de 
realizar verificações adicionais, na 
sequência de informações alertando para 
a existência de irregularidades, com 
consequências financeiras graves, na 
despesa declarada num pedido de 
pagamento;
c) não seja apresentado um dos 
documentos exigidos pelo artigo 45.º, 
n.º 1.
2. O gestor orçamental delegado pode 
limitar a interrupção à parte da despesa 
coberta pelo pedido de pagamento visado 
pelos elementos referidos no n.º 1. O 
gestor orçamental delegado deve 
comunicar imediatamente ao Estado-
Membro e à autoridade de gestão o motivo 
da interrupção e solicitar-lhes que 
corrijam a situação. A interrupção cessa 
por decisão do gestor orçamental 
delegado, logo que tenham sido tomadas 
as medidas necessárias.

Or. fr
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Alteração 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos
1. A Comissão pode suspender a 
totalidade ou uma parte dos pagamentos 
intercalares, sempre que:
a) for constatada uma deficiência grave 
no sistema de gestão e de controlo do 
programa operacional em relação à qual 
não tenham sido tomadas medidas 
corretivas;
b) a despesa indicada na declaração de 
despesas estiver ligada a uma 
irregularidade com graves consequências 
financeiras que não tenha sido corrigida;
c) o Estado-Membro não tiver tomado as 
medidas necessárias para remediar uma 
situação que justifique uma interrupção 
nos termos do artigo 43.º;
d) exista uma deficiência grave na 
qualidade e fiabilidade do sistema de 
monitorização ou dos dados relativos aos 
indicadores comuns e específicos.
2. A Comissão pode decidir, por meio de 
atos de execução, suspender a totalidade 
ou parte dos pagamentos intercalares, 
após ter dado ao Estado-Membro a 
possibilidade de apresentar as suas 
observações.
3. A Comissão põe termo à suspensão da 
totalidade ou de parte dos pagamentos 
intercalares quando o Estado-Membro 
tiver tomado as medidas necessárias para 
permitir o levantamento da suspensão.

Or. fr



AM\928613PT.doc 71/85 PE506.148v01-00

PT

Alteração 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A despesa pública incorrida na 
realização das operações inscrita nas contas 
a que se refere o artigo 46.º, n.º 1, alínea a), 
à qual será aplicada a taxa de 
cofinanciamento definida no artigo 18.º;

a) A despesa pública incorrida na 
realização das operações inscrita nas contas 
a que se refere o artigo 46.º, n.º 1, alínea a);

Or. es

Alteração 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 48.º Suprimido
Disponibilização de documentos
1. A autoridade de gestão deve garantir 
que todos os documentos comprovativos 
das operações sejam colocados à 
disposição da Comissão e do Tribunal de 
Contas Europeu, se estes os solicitarem, 
por um período de três anos. O período de 
três anos principia no dia 31 de dezembro 
do ano de adoção da decisão de aprovação 
das contas pela Comissão nos termos do 
artigo 47.º ou, o mais tardar, a partir da 
data de pagamento do saldo final.
O período de três anos será interrompido 
em caso de processo judicial ou 
administrativo, ou ainda, mediante pedido 
devidamente fundamentado da Comissão.
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2. Os documentos devem ser conservados 
na sua forma original ou sob a forma de 
cópias autenticadas dos documentos 
originais, ou através da utilização de 
suportes de dados normalmente aceites, 
incluindo as versões eletrónicas de 
documentos originais ou os documentos 
existentes apenas em versão eletrónica.
3. Os documentos devem ser conservados 
de uma forma que permita a identificação 
das pessoas visadas não mais do que o 
tempo estritamente necessário para o fim 
que motivou a recolha dos dados ou o seu 
posterior tratamento.
4. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 59.º, a fim de 
determinar quais os suportes que podem 
ser considerados comummente aceites.
5. O procedimento de certificação da 
conformidade dos documentos 
conservados num suporte de dados 
comummente aceite com os documentos 
originais deve ser definido pelas 
autoridades nacionais e garantir que as 
versões conservadas satisfazem os 
requisitos legais nacionais e são fiáveis 
para efeitos de auditoria.
6. Quando os documentos existirem 
apenas em versão eletrónica, os sistemas 
informáticos utilizados devem cumprir as 
normas de segurança aceites, que 
assegurem que os documentos 
conservados satisfazem os requisitos 
legais nacionais e são fiáveis para efeitos 
de auditoria.

Or. fr

Alteração 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Proposta de regulamento
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 48.º Suprimido
Disponibilização de documentos
1. A autoridade de gestão deve garantir 
que todos os documentos comprovativos 
das operações sejam colocados à 
disposição da Comissão e do Tribunal de 
Contas Europeu, se estes os solicitarem, 
por um período de três anos. O período de 
três anos principia no dia 31 de dezembro 
do ano de adoção da decisão de aprovação 
das contas pela Comissão nos termos do 
artigo 47.º ou, o mais tardar, a partir da 
data de pagamento do saldo final.
O período de três anos será interrompido 
em caso de processo judicial ou 
administrativo, ou ainda, mediante pedido 
devidamente fundamentado da Comissão.
2. Os documentos devem ser conservados 
na sua forma original ou sob a forma de 
cópias autenticadas dos documentos 
originais, ou através da utilização de 
suportes de dados normalmente aceites, 
incluindo as versões eletrónicas de 
documentos originais ou os documentos 
existentes apenas em versão eletrónica.
3. Os documentos devem ser conservados 
de uma forma que permita a identificação 
das pessoas visadas não mais do que o 
tempo estritamente necessário para o fim 
que motivou a recolha dos dados ou o seu 
posterior tratamento.
4. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 59.º, a fim de 
determinar quais os suportes que podem 
ser considerados comummente aceites.
5. O procedimento de certificação da 
conformidade dos documentos 
conservados num suporte de dados 
comummente aceite com os documentos 



PE506.148v01-00 74/85 AM\928613PT.doc

PT

originais deve ser definido pelas 
autoridades nacionais e garantir que as 
versões conservadas satisfazem os
requisitos legais nacionais e são fiáveis 
para efeitos de auditoria.
6. Quando os documentos existirem 
apenas em versão eletrónica, os sistemas 
informáticos utilizados devem cumprir as 
normas de segurança aceites, que 
assegurem que os documentos 
conservados satisfazem os requisitos 
legais nacionais e são fiáveis para efeitos 
de auditoria.

Or. fr

Justificação

Esta alteração tem como objetivo garantir uma solicitação simples, rápida e eficaz do 
presente Fundo por parte dos Estados-Membros e das organizações parceiras.

Alteração 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem efetuar as 
correções financeiras necessárias no que 
respeita às irregularidades pontuais ou 
sistémicas detetadas no âmbito de 
operações ou do programa operacional. 
As correções financeiras consistem no 
cancelamento da totalidade ou de parte da 
contribuição pública destinada a uma 
operação ou ao programa operacional. Os 
Estados-Membros têm em conta a 
natureza e a gravidade das 
irregularidades, e o prejuízo financeiro 
causado aos Fundos, aplicando uma 
correção proporcional. As correções 
financeiras devem ser registadas nas 
contas anuais pela autoridade de gestão, 

Suprimido
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relativamente ao exercício contabilístico 
em que o cancelamento tenha sido 
decidido.

Or. fr

Alteração 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma contribuição do Fundo cancelada 
em conformidade com o n.º 2 pode ser 
reutilizada pelo Estado-Membro, no 
âmbito do programa operacional em 
causa, sob reserva do disposto no n.º 4.

Suprimido

Or. fr

Alteração 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma contribuição cancelada em 
conformidade com o n.º 2 não pode ser 
reutilizada para nenhuma operação que 
tenha sido objeto de correção. Quando se 
trate de uma correção financeira aplicada 
a uma irregularidade sistémica, não pode 
ser reutilizada para nenhuma operação 
afetada por essa irregularidade.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A aplicação pela Comissão de uma 
correção financeira não prejudica a 
obrigação do Estado-Membro de proceder 
às recuperações previstas no artigo 45º.

Suprimido

Or. fr

Alteração 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 51.º Suprimido
Correções financeiras efetuadas pela 
Comissão
1. A Comissão deve efetuar as correções 
financeiras, através de um ato de 
execução, cancelando a totalidade ou 
parte da contribuição da União para um 
programa e procedendo à recuperação 
das verbas junto do Estado-Membro, de 
forma a excluir do financiamento da 
União as despesas que não cumprem a 
legislação da União e a legislação 
nacional aplicáveis, designadamente em 
relação a deficiências nos sistemas de 
gestão e de controlo dos Estados-
Membros que tenham sido detetadas pela 
Comissão ou pelo Tribunal de Contas 
Europeu.
2. A infração às regras da União ou ao 
direito nacional aplicáveis só deve 
conduzir à aplicação de correções 
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financeiras nos seguintes casos:
a) a infração afetou ou poderia ter
afetado a seleção de uma operação pela 
autoridade de gestão, para apoio do 
Fundo;
b) existe o risco de a infração ter afetado 
ou ter podido afetar o montante da 
despesa declarada para reembolso pelo 
orçamento da União.

Or. fr

Alteração 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 53.º Suprimido
Procedimento para as correções 
financeiras a efetuar pela Comissão
1. Antes de decidir aplicar uma correção 
financeira, a Comissão dará início ao 
procedimento, comunicando ao Estado-
Membro as suas conclusões provisórias e 
convidando-o a apresentar as suas 
observações no prazo de dois meses.
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2. Sempre que a Comissão proponha 
correções financeiras com base numa 
extrapolação ou numa taxa linear, será 
dada a possibilidade ao Estado-Membro 
para demonstrar, através do exame da 
documentação visada, que a dimensão 
efetiva da irregularidade é inferior à que 
resulta da avaliação efetuada pela 
Comissão. Com o acordo da Comissão, o 
Estado-Membro pode limitar o alcance 
desse exame a uma parte ou a uma 
amostra adequada da documentação em 
causa. Salvo em casos devidamente 
justificados, o prazo concedido para este 
exame não deve ultrapassar um prazo 
suplementar de dois meses, após o período 
de dois meses referido no n.º 1.
3. A Comissão terá em conta quaisquer 
elementos de prova que sejam 
apresentados pelo Estado-Membro nos 
prazos mencionados nos n.ºs 1 e 2.
4. Sempre que um Estado-Membro rejeite 
as conclusões provisórias da Comissão, 
será convidado a participar numa audição 
da Comissão, para garantir que todas as 
informações e observações relevantes 
foram recolhidas para justificar as 
conclusões da Comissão sobre a aplicação 
da correção financeira.
5. Para aplicar as correções financeiras, a 
Comissão decide, por meio de atos de 
execução, 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 
considerará todas as informações e 
observações apresentadas durante o 
procedimento. Caso não seja realizada 
uma audição, o período de seis meses deve 
principiar dois meses após a data do 
convite para a participação na audição 
enviado pela Comissão.
6. Se as irregularidades que afetam as 
contas anuais enviadas à Comissão forem 
detetadas pela Comissão ou pelo Tribunal 
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de Contas Europeu, a correção financeira 
resultante deve reduzir o apoio do Fundo 
destinado ao programa operacional.

Or. fr

Alteração 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 54.º Suprimido
Reembolso ao orçamento da União -
Recuperações de verbas
1. Qualquer montante devido ao 
orçamento geral da União deve ser 
reembolsado antes da data de vencimento 
indicada na ordem de cobrança emitida 
nos termos do artigo 77.º do Regulamento 
Financeiro. A data de vencimento 
corresponde ao último dia do segundo 
mês seguinte à emissão da ordem.
2. Qualquer atraso do reembolso dá 
origem a juros de mora, contados a partir 
da data de vencimento e até à data do 
pagamento efetivo. A taxa desses juros 
será superior, em um ponto percentual e 
meio, à taxa aplicada pelo Banco Central 
Europeu às suas principais operações de 
refinanciamento, no primeiro dia útil do 
mês em que ocorre a data de vencimento.

Or. fr

Alteração 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 55
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Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 56.º Suprimido
Regras em matéria de anulação
1. A Comissão procederá 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 38.º que não 
tenha sido enviado em conformidade com 
o artigo 42.º.
Para isso, a Comissão calcula o montante 
a anular adicionando um sexto da 
autorização orçamental anual, relativa à 
contribuição anual total para 2014, a 
cada uma das autorizações orçamentais 
para os exercícios de 2015 a 2020.
2. Não obstante o disposto no primeiro 
parágrafo do n.º 1, os prazos previstos 
para efeitos de anulação não se aplicam à 
autorização orçamental anual relativa à 
contribuição anual total para 2014.
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3. Se a primeira autorização orçamental 
anual respeitar à contribuição anual total 
para 2015, e em derrogação ao disposto 
no n.º 1, os prazos previstos para efeitos 
de anulação não se aplicam à autorização 
orçamental anual relativa à contribuição 
anual total para 2015. Nesses casos, a 
Comissão calculará o montante do 
primeiro parágrafo do n.º 1, adicionando 
um quinto da autorização orçamental 
anual, relativa à contribuição total para 
2015, a cada uma das autorizações 
orçamentais para os exercícios de 2016 a 
2020.
4. A parte das autorizações ainda aberta 
em 31 de dezembro de 2022 será anulada 
se não forem apresentados à Comissão 
todos os documentos exigidos pelo 
artigo 47.º, n.º 2, até 30 de setembro de 
2023.

Or. fr

Alteração 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 57.º Suprimido
Exceções às regras em matéria de 
anulação
1. Ao montante objeto de anulação devem 
ser subtraídos os montantes que o 
organismo responsável não pôde declarar 
à Comissão, pelas razões seguintes:
a) suspensão das operações em virtude de 
um processo judicial ou recurso 
administrativo com efeito suspensivo; ou
b) motivos de força maior com 
repercussões graves na aplicação da 
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totalidade ou parte do programa 
operacional. As autoridades nacionais 
que invoquem razões de força maior têm 
de demonstrar as consequências diretas 
dessas razões na execução da totalidade 
ou de parte do programa operacional.
c) A redução pode ser solicitada uma vez, 
se a suspensão ou razões de força maior 
tiverem uma duração não superior a um 
ano, ou várias vezes, pelo tempo 
correspondente à duração das razões de 
força maior ou ao número de anos entre a 
data da decisão judicial ou administrativa 
que suspende a execução da operação e a 
data da decisão judicial ou administrativa 
definitiva.
2. Até 31 de janeiro, o Estado-Membro 
deve enviar à Comissão as informações 
relativas às exceções referidas no n.º 1, 
para o montante a declarar no final do 
ano anterior.

Or. fr

Alteração 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de anulação
1. A Comissão informará atempadamente 
o Estado-Membro e a autoridade de 
gestão sempre que haja risco de uma 
anulação nos termos do artigo 56.º.
2. Com base nas informações na sua 
posse em 31 de janeiro, a Comissão 
comunica ao Estado-Membro e à 
autoridade de gestão o montante da 
anulação que resulta dessas informações.
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3. O Estado-Membro disporá de um prazo 
de dois meses para aprovar o montante a 
anular ou apresentar as suas observações.
4. Até 30 de junho, o Estado-Membro 
deve apresentar à Comissão um plano de 
financiamento revisto, o qual deve refletir, 
para o exercício financeiro considerado, a 
redução do apoio ao programa 
operacional. Caso contrário, a Comissão 
procederá à revisão do plano de 
financiamento, reduzindo a contribuição 
do Fundo para o exercício financeiro em 
causa.
5. A Comissão modificará a decisão que 
adota o programa, por meio de ato de 
execução, o mais tardar em 30 de 
setembro.

Or. fr

Alteração 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º-A
Disposições transitórias

A Comissão adota as disposições 
financeiras e regulamentares necessárias, 
se necessário através de reafetação 
orçamental, de pré-financiamentos 
antecipados ou da prorrogação do 
Regulamento (UE) n.º 121/2012, com 
vista a assegurar a continuidade do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas 
mais Carenciadas entre 2013 e 2014, em 
caso de atraso na aplicação do presente 
regulamento. 

Or. fr
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Alteração 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 61.º-A
Período transitório

- Os Estados-Membros que pretendam 
candidatar-se ao fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas Mais Carenciadas em 
2014 poderão fazê-lo através de um 
procedimento simplificado em que:
i) os Estados-Membros enviarão à 
Comissão Europeia um programa e as 
suas características (objetivos, 
beneficiários, necessidades específicas 
relativamente à quantidade de produtos),
ii) a Comissão Europeia deve estabelecer 
a afetação de recursos por 
Estado-Membro, com base nos programas 
mencionados supra,
iii) os Estados-Membros devem 
apresentar relatórios sobre os 
desenvolvimentos do programa e o 
impacto da distribuição;
- A Comissão Europeia deve prestar ajuda 
alimentar gratuitamente;
- Este procedimento simplificado 
decorrerá até 31 de dezembro de 2014.

Or. en

Alteração 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo I
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Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4.1.1

Texto da Comissão Alteração

4.1.1. Plano financeiro do programa 
operacional que dê conta das dotações de 
autorização anuais do Fundo e do 
correspondente cofinanciamento nacional 
no programa operacional (em euros)

Suprimido

Or. es


