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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

No contexto da crise económica e financeira actual, o Conselho da União Europeia de 11 e 12 
de Dezembro de 2008 adoptou um Plano de Relançamento da Economia Europeia (PREE), 
que prevê o lançamento de iniciativas prioritárias em prol das economias europeias para que 
se ajustem mais rapidamente aos desafios actuais.

A Comissão, no âmbito do seu plano de relançamento, já propusera, em Setembro e 
Novembro de 2008, algumas mudanças de regulamentação para simplificar as regras de 
execução da política de coesão e aumentar o pré-financiamento (pagamentos antecipados) de 
programas do FEDER e do FSE.

Em 3 de Junho, a Comissão apresentou a comunicação «Um Compromisso Comum a favor 
do Emprego», na qual eram propostas medidas adicionais para fomentar a criação de postos 
de trabalho e contrariar os efeitos da crise no emprego.

A Comissão considera necessários novos esforços para facilitar a gestão do financiamento 
comunitário, a fim de acelerar a chegada desses recursos aos beneficiários mais afectados pela 
quebra económica.

A presente proposta, adoptada a 22 de Julho de 2009, inclui, por conseguinte, outros 
elementos de simplificação, com o objectivo global de acelerar os investimentos co-
financiados nos Estados-Membros e nas regiões e aumentar o impacto do financiamento na 
economia em geral, nomeadamente nas pequenas e médias empresas e no emprego. As 
pequenas e médias empresas são o motor da economia europeia e os principais actores de um 
crescimento sustentável e gerador de postos de trabalho em quantidade e qualidade. Em toda a 
União Europeia, cerca de 23 milhões de PME, que representam aproximadamente 99 % das 
empresas da União, são responsáveis por cerca de 75 milhões de postos de trabalho. Em 
certas indústrias-chave, como os têxteis, a construção ou a fabricação de móveis, as PME 
chegam a representar 80% dos postos de trabalho.

A continuação da simplificação e a clarificação das regras que regem a política de coesão 
terão inegavelmente um impacto positivo no ritmo de execução dos programas, 
particularmente porque se dará às autoridades nacionais, regionais e locais a possibilidade de 
recorrer a regras mais claras e menos burocráticas, que permitirão mais flexibilidade na 
adaptação dos programas aos novos desafios.

Esta proposta exige a alteração do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho que 
estabelece disposições gerais sobre a política de coesão.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A comunicação da Comissão de 3 de 
Junho de 2009 sobre «Um Compromisso 
Comum a favor do Emprego» preconiza a 
alteração temporária das disposições 
referentes ao cálculo dos pagamentos 
intermédios, para neutralizar os 
problemas de fluxo de tesouraria dos 
Estados-Membros resultantes dos 
condicionalismos financeiros no auge da 
crise e acelerar a aplicação de medidas 
activas no mercado de trabalho que visam 
o apoio aos cidadãos e mais 
especificamente aos desempregados ou às 
pessoas em risco de desemprego. Convém 
pois que a Comissão possa, sem alterar as 
obrigações de co-financiamento nacionais 
que se aplicam aos programas 
operacionais durante todo o período da 
programação e se os Estados-Membros
assim o solicitarem, reembolsar os 
pedidos de pagamentos intermédios em 

Suprimido
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100% da contribuição pública para cada 
eixo prioritário dos programas 
operacionais co-financiados pelo FSE.

Or. fr

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77.º
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Texto da Comissão Alteração

(10) O artigo 77.º passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«Artigo 77.º
Regras comuns de cálculo dos 
pagamentos intermédios e dos 

pagamentos do saldo final
1. Os pagamentos intermédios e os 
pagamentos do saldo final são calculados 
através da aplicação da taxa de 
co-financiamento, fixada na decisão 
relativa ao programa operacional em 
causa para cada eixo prioritário, à 
despesa elegível referida a título desse 
eixo, em cada declaração de despesas 
certificada pela autoridade de 
certificação.
Todavia, a participação comunitária sob a 
forma de pagamentos intermédios e de 
pagamentos do saldo final não deve 
exceder a participação pública e o 
montante máximo da intervenção dos 
fundos a título de cada eixo prioritário tal 
como estabelecido na decisão da 
Comissão que aprova o programa 
operacional.
2. Em derrogação ao disposto no primeiro 
parágrafo do n.º 1, no caso de programas 
operacionais co-financiados pelo FSE, os 
pagamentos intermédios efectuados pela 
Comissão relativos a declarações de 
despesas enviadas pelos Estados-Membros
até 31 de Dezembro de 2010 podem, se um 
Estado-Membro assim o solicitar a fim de 
facilitar a execução das medidas de 
combate à crise, ser feitos mediante o 
pagamento de 100% da contribuição 
pública para cada eixo prioritário, a título 
desse eixo, na declaração de despesas 
certificada pela autoridade de 
certificação. Quando o Estado-Membro 
escolher esta opção, a Comissão aplica 
este sistema a todos os pedidos de 
pagamentos intermédios enviados até 31 
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de Dezembro de 2010 para o programa 
operacional em causa.
A diferença entre o montante total pago 
ao abrigo do primeiro parágrafo e o 
montante calculado ao abrigo do primeiro 
parágrafo do n.º 1 não é tida em conta 
para calcular pagamentos intermédios 
para declarações de despesas enviadas 
depois de 31 de Dezembro de 2010. 
Contudo, esta diferença é tida em conta 
para efeitos do previsto no artigo 79.º, 
n.º 1, e para o cálculo do pagamento do 
saldo final.»

Or. fr


