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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A nova proposta da Comissão compreende vários elementos novos que suscitaram profundas 
divergências no Conselho e no Parlamento Europeu, neste último caso não apenas entre os 
grupos políticos, mas também entre deputados com filiações políticas semelhantes. O que está 
em jogo está longe de ser negligenciável: trata-se nada menos do que da coesão de uma 
comunidade crescente, da redução – com base na solidariedade comum – das tensões 
resultantes da interdependência mútua entre os vários Estados-Membros, regiões e povos. 
Essa solidariedade é inconcebível – particularmente se levarmos em conta considerações de 
natureza social e laboral – salvo se for garantida a igualdade de oportunidades; daí a 
necessidade de tratar a questão das desigualdades causadas por diferenças de ordem histórica, 
económica e social da forma mais equitativa e duradoura possível, sendo esse o objetivo 
preeminente num novo século em que a Europa se transformou num gigante económico, 
apesar de lhe faltar ainda uma malha firme e harmoniosa de solidariedade. 

Entretanto, apesar das óbvias realizações e êxitos obtidos pela Europa no passado no domínio 
da integração, a UE debate-se atualmente com muitos tipos de crises. Enfrenta 
simultaneamente dificuldades de natureza institucional, financeira e económica, e 
demográfica, assim como nos domínios da política energética, dos transportes e da logística. 
Ao mesmo tempo, estas dificuldades podem também ser encaradas como oportunidades, 
desde que se baseiem em alterações adequadas, ou seja, alterações alicerçadas num equilíbrio 
sustentado e que sejam contínuas e previsíveis. Quaisquer outras alterações radicais, têm, por 
conseguinte, de ser abordadas com cautela e prudência, especialmente no que respeita à 
criação de a um sistema eficaz de implementação das instituições.

A presente proposta legislativa baseia-se numa forma de pensar com mais de meio século, que 
destaca a paz e o desenvolvimento e assenta na solidariedade, desenvolvida nos primórdios da 
União entre os Estados-Membros fundadores e fomentada não apenas pela solidariedade 
social, mas também, e cada vez mais, pelo conceito de coesão. Essa forma de pensar conduziu 
à ideia que se tornou nas últimas décadas o motivo mais importante e, simultaneamente, mais 
aliciante para os alargamentos, no que diz respeito aos novos Estados-Membros, numa União 
que não para de crescer. Este facto é uma realidade uma vez que, até à data, a força do 
mercado comum e da ação comum se têm baseado num sistema que garantia um certo nível 
de redistribuição pormenorizada com base na solidariedade.

Todos deveriam beneficiar da igualdade de oportunidades para tirar partido da solidariedade 
europeia, levando em devida conta as características dos Estados-Membros e a dimensão das 
respetivas populações e, em particular, de forma a que o instrumento legislativo a adotar não 
seja inaceitavelmente prejudicial para alguns dos Estados-Membros. Trata-se de uma tarefa 
complexa. No entanto, não deve implicar que se abdique da pretensão de aumento da 
disciplina na gestão dos fundos comuns – muito pelo contrário: o dinheiro dos contribuintes 
europeus não pode ser sacrificado em virtude da inconsciência e da irresponsabilidade.

Simultaneamente, o rigor não pode constituir um fim em si mesmo ou impor requisitos 
administrativos cada vez mais impraticáveis aos Estados-Membros responsáveis pela 
implementação, enquanto se assiste à redução dos seus direitos. Tanto os poderes como as 
obrigações (responsabilidade) devem ser proporcionais aos direitos e expectativas, assim 
como deve ser a respetiva repartição entre as instituições. O relator acredita firmemente que o 
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aumento dos problemas não deve ser acompanhado de reduções relativas das 
responsabilidades da Comissão. As reduções dos encargos suportados pelas agências 
administrativas nacionais ou pelas agências de execução regionais ou locais ou ainda pelos 
Estados-Membros só devem ser alteradas de forma proporcional e devidamente justificada, 
mediante a apresentação de cálculos adequados e argumentos factuais.

A finalidade do instrumento legislativo não deve ser nada mais do que garantir que cada 
cêntimo afetado à solidariedade e à coesão entre os cidadãos da Europa chega ao destino 
previsto, não que, em última análise, com a ratificação de alargamentos em grande escala e 
com o desenvolvimento do mercado comum mais integrado, passem a ser atribuídos menos 
financiamentos aos beneficiários que deles necessitam.

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:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo organizações ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação, com 
base no seu Programa Nacional de 
Reforma. Essa parceria visa respeitar o 
princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Os 
Estados-Membros devem garantir uma 
participação coerente dos parceiros na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.
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programas.

Or. en

Justificação

Na ausência de uma proposta concreta de um código de conduta, as razões para a introdução 
de um tal instrumento, a respetiva finalidade e natureza são poucos claras.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-chave dos Fundos QEC, com 
vista a fornecer uma orientação estratégica 
mais clara para o processo de programação 
a nível dos Estados-Membros e das 
regiões. O Quadro Estratégico Comum 
deverá facilitar a coordenação setorial e 

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

setorial e territorial da intervenção da 
União no âmbito dos Fundos QEC e com 
outras políticas e instrumentos relevantes 
da União.

Or. en

Justificação

As disposições propostas para inclusão nos Fundos CSF devem ser dotadas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho num processo legislativo ordinário.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante e 
critérios relativos ao respetivo 
cumprimento, para assegurar o 
enquadramento necessário a uma utilização 
eficaz do apoio da União. Essas condições 
ex ante devem ser pertinentes para a 
eficácia da contribuição dos fundos nos 
casos aplicáveis de investimento. O 
cumprimento dessas condições ex ante
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas, levando em 
devida conta a experiência anterior e a 
situação nos Estados-Membros em 
questão. No caso de incumprimento de 
uma condição ex ante, a Comissão deve ter 
competência para suspender os pagamentos 
destinados ao programa.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar se os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho forem alcançados. Devido à 
sua natureza diversificada e transnacional, 
não deve ser prevista nenhuma reserva de 
desempenho para os programas no âmbito 
da Cooperação Territorial Europeia. Nos 
casos em que a insuficiência na consecução 

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. O 
quadro de desempenho deve incluir 
objetivos ambiciosos, mas realistas, e 
definir metas intermédias, assim como 
levar em devida conta as circunstâncias 
particulares e a natureza particular das 
intervenções previstas pelos 
Estados-Membros. A Comissão deve 
proceder a uma análise do desempenho, em 
cooperação com os Estados-Membros, 
duas vezes durante o período do 
programa, nos anos acordados 
mutuamente pelos Estados-Membros e 
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dos objetivos intermédios ou finais seja 
significativa, a Comissão deve poder 
suspender os pagamentos ao programa ou, 
no final do período de programação, 
aplicar correções financeiras, para evitar 
que o orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

pela Comissão. Deve ser prevista uma 
reserva de desempenho, a afetar durante o 
ano acordado mutuamente pelos 
Estados-Membros e pela Comissão, se os 
objetivos intermédios definidos no quadro 
de desempenho forem alcançados. Devido 
à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar correções 
financeiras, para evitar que o orçamento da 
União seja utilizado de forma incorreta ou 
ineficaz. A Comissão deve levar em conta 
quaisquer alterações na situação 
económica e social que possam afetar a 
consecução dos objetivos intermédios ou 
finais.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando 
pela alteração do Contrato de Parceria e 
dos programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para 
enfrentar os desequilíbrios 

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente, tendo 
em conta o seu Programa Nacional de 
Reforma.
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macroeconómicos e as dificuldades 
sociais e económicas. Caso, apesar da 
utilização reforçada dos Fundos QEC, um 
Estado-Membro não tome medidas 
eficazes em matéria de governação 
económica, a Comissão deve poder 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, tendo também em 
conta, nomeadamente, o impacto da 
suspensão na economia do Estado-
Membro em causa. As suspensões devem 
ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao 
Estado-Membro em causa, assim que este 
último tomar as medidas necessárias.

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

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

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia “Europa 2020”, 0,1
por cento dos recursos do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 2 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 6 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Para complementar e alterar certos 
aspetos não essenciais do presente 
regulamento, deverão ser concedidos 
poderes à Comissão, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, a fim de 
estabelecer um código de conduta sobre os 
objetivos e critérios de apoio à execução 
da parceria, adotar um Quadro 
Estratégico Comum, regras adicionais para 
a afetação da reserva de crescimento e 
competitividade, definir a zona e a 
população abrangidas pelas estratégias 
integradas de desenvolvimento local, 
estabelecer regras pormenorizadas para os 
instrumentos financeiros (avaliação ex 
ante, elegibilidade da despesa, tipos de 
atividades não apoiadas, combinação de 
apoios, transferência e gestão de ativos, 
pedidos de pagamento e capitalização de 

(88) Para complementar e alterar certos 
aspetos não essenciais do presente 
regulamento, deverão ser concedidos 
poderes à Comissão, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, a fim de 
estabelecer regras adicionais para a 
afetação da reserva de crescimento e 
competitividade, definir, de forma 
indicativa, a zona e a população abrangidas 
pelas estratégias integradas de 
desenvolvimento local, estabelecer regras 
pormenorizadas para os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, 
elegibilidade da despesa, tipos de 
atividades não apoiadas, combinação de 
apoios, transferência e gestão de ativos, 
pedidos de pagamento e capitalização de 
frações anuais), definir a taxa fixa das 
operações geradoras de receitas, identificar 
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frações anuais), definir a taxa fixa das 
operações geradoras de receitas, identificar 
as responsabilidades dos Estados-Membros
em matéria de comunicação de 
irregularidades e de recuperação de 
montantes pagos indevidamente, adotar o 
modelo de declaração de fiabilidade da 
gestão relativo ao funcionamento do 
sistema de gestão e de controlo, determinar 
as condições das auditorias nacionais, 
estabelecer os critérios de acreditação das 
autoridades de gestão e de certificação, 
identificar os suportes de dados aceites, 
definir o nível de correção financeira a 
aplicar. Deverão igualmente ser atribuídos 
poderes à Comissão para alterar o anexo V, 
a fim de dar resposta às futuras 
necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
realize consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive junto de 
peritos.

as responsabilidades dos Estados-Membros
em matéria de comunicação de 
irregularidades e de recuperação de 
montantes pagos indevidamente, adotar o 
modelo de declaração de fiabilidade da 
gestão relativo ao funcionamento do 
sistema de gestão e de controlo, determinar 
as condições das auditorias nacionais, 
estabelecer os critérios de acreditação das 
autoridades de gestão e de certificação, 
identificar os suportes de dados aceites, 
definir o nível de correção financeira a 
aplicar. Deverão igualmente ser atribuídos 
poderes à Comissão para alterar o anexo V, 
a fim de dar resposta às futuras 
necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
realize consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive junto de 
peritos.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, e 
para todos os Fundos QEC, para adotar as 
decisões que aprovam os contratos de 
parceria, as decisões de afetação da reserva 
de desempenho e as decisões de suspensão 
dos pagamentos ligados às políticas 
económicas dos Estados-Membros, e, no 
que se refere aos Fundos, adotar as 
decisões relativas aos programas 
operacionais, as decisões de aprovação dos 
grandes projetos, as decisões de suspensão 
dos pagamentos e as decisões sobre as 
correções financeiras.

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, e 
para todos os Fundos QEC, para adotar as 
decisões que aprovam os contratos de 
parceria acordados mutuamente, as 
decisões de afetação da reserva de 
desempenho e as decisões de suspensão 
dos pagamentos ligados às políticas 
económicas dos Estados-Membros, e, no 
que se refere aos Fundos, adotar as 
decisões relativas aos programas 
operacionais, as decisões de aprovação dos 
grandes projetos, as decisões de suspensão 
dos pagamentos e as decisões sobre as 
correções financeiras.
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Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. “Quadro Estratégico Comum”, o 
documento que traduz os objetivos e as 
metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo em ações-chave dos Fundos 
QEC, estabelecendo para cada objetivo 
temático ações-chave sob a forma de 
recomendações a ter em conta por cada 
Fundo QEC em conformidade com as 
prioridades de investimento e os 
mecanismos para garantir a coerência e a 
consistência da programação dos Fundos 
QEC com as políticas económicas e de 
emprego dos Estados-Membros e da 
União, em aplicação do artigo 174.º do 
Tratado;

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

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

18. “Contrato de Parceria”, o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis que, levando em conta o seu 
Programa Nacional de Reforma, 
estabelece a estratégia, as prioridades e as 
modalidades de utilização dos Fundos QEC 
por parte do Estado-Membro de forma 
eficaz e eficiente para prosseguir a 
estratégia da União para um crescimento 
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Comissão, após avaliação e diálogo com o 
Estado-Membro;

inteligente, sustentável e inclusivo, e que 
seja aprovado pela Comissão, após 
avaliação e diálogo com o Estado-Membro;

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Parte 1 – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 24-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

24-A) “condição ex ante”, um fator 
crucial predefinido de forma concreta e 
exata, que constitui um pré-requisito 
para, está verdadeiramente associado a, e 
tem repercussões diretas na aplicação 
efetiva e eficaz do conteúdo concreto do 
investimento a financiar a partir de 
qualquer um dos Fundos QEC;

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 16
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão e os Estados-Membros
exercem as suas competências no que diz 
respeito aos Fundos QEC, procurando 
reduzir os encargos administrativos para os 
beneficiários.

10. A Comissão e os Estados-Membros
exercem as suas competências no que diz 
respeito aos Fundos QEC, procurando 
reduzir os encargos administrativos para os 
beneficiários, para as autoridades públicas 
nacionais, regionais e locais e para os 
organismos que atuem a diferentes níveis 
da administração na qualidade de 
autoridades de gestão.

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Na ausência de uma proposta concreta de um código de conduta, as razões para a introdução 
de um tal instrumento, a respetiva finalidade e natureza são poucos claras.
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Alteração 18
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Acessibilidade das pessoas com 

deficiência
Os Estados-Membros e a Comissão 
assegurarão que acessibilidade das 
pessoas com deficiência seja uma 
realidade em todas as fases da preparação 
e aplicação dos programas.

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) para cada objetivo temático, 
recomendações relativas a ações-chave a 
apoiar por cada Fundo QEC;
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Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação de cada Fundo QEC, se for
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macro-regionais e das bacias marítimas;

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macro-regionais e das bacias marítimas, de 
acordo com as prioridades dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Adoção e revisão Suprimido
Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, sobre o 
Quadro Estratégico Comum, no prazo de 
3 meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento.
Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê e, se for caso disso, adota, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, um 
Quadro Estratégico Comum revisto.
No prazo de seis meses a contar da
adoção de um Quadro Estratégico 
Comum revisto, os Estados-Membros
devem propor alterações, sempre que 
necessário, ao seu Contrato de Parceria e 
aos seus programas, a fim de garantir a 
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respetiva coerência com a versão revista 
do Quadro Estratégico Comum.

Or. en

Justificação

As disposições propostas para inclusão nos Fundos CSF devem ser dotadas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho num processo legislativo ordinário.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macro-regionais e das bacias marítimas;

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macro-regionais e das bacias marítimas, 
em conformidade com as prioridades dos 
Estados-Membros;



PE486.190v01-00 18/44 PA\897903PT.doc

PT

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 27
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão, 
através de um ato de execução, de 
aprovação do Contrato de Parceria, o mais 
tardar seis meses após a sua apresentação 
pelo Estado-Membro, desde que as 
observações eventuais da Comissão 
tenham sido satisfatoriamente tidas em 
conta. O Contrato de Parceria não entrará 
em vigor antes de 1 de janeiro de 2014.

2. A Comissão adotará uma decisão, 
através de um ato de execução, de 
aprovação dos elementos do Contrato de 
Parceria abrangidos pelo disposto no 
artigo 14.º, alínea a), subalíneas iii) – iv) e 
vi) – (vii) e alíneas d) e i), subalínea iii), o 
mais tardar quatro meses após a sua 
apresentação pelo Estado-Membro, desde 
que as observações eventuais da Comissão 
tenham sido satisfatoriamente tidas em 
conta. O Contrato de Parceria não entrará 
em vigor antes de 1 de janeiro de 2014.

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 

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

específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, tal como constam no 
contexto do respetivo Programa Nacional 
de Reforma e em outras estratégias, nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e 
nas recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições ex ante são definidas, para 
cada Fundo QEC, nas regras específicas 
dos Fundos.

1. As condições ex ante e os critérios 
correspondentes ao respetivo 
cumprimento são definidas, para cada 
Fundo QEC, nas regras específicas dos 
Fundos.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante pertinentes para a 
eficácia da contribuição do Fundos nos 
casos aplicáveis foram cumpridas.

Or. en
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Alteração 32
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A Ao deliberar em conformidade com o 
n.º 5, a Comissão tem na devida conta a 
situação nos Estados-Membros em causa 
e a sua experiência anterior no que 
respeita ao cumprimento das condições ex 
ante pertinentes.

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 0,1 % dos recursos 
afetados a cada Estado-Membro, com 
exceção dos recursos afetados para o 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia e para execução do título V do 
Regulamento FEAMP, a afetar em 
conformidade com as disposições previstas 
no artigo 20.º.

Or. en

Justificação

A disposição proposta suscita graves preocupações relativamente às repercussões que 
poderá ter no contexto global das definições dos Fundos CSF, nos poderes da Comissão, bem 
como no nível de encargos administrativos suportados pelos Estados-Membros.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 19 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, procede a uma análise 
do desempenho dos programas em cada 
Estado-Membro, em 2017 e 2019, com 
base no quadro de desempenho definido no 
Contrato de Parceria e nos programas 
respetivos. O método de estabelecimento 
do quadro de desempenho está definido no 
anexo I.

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, procede a uma análise 
do desempenho dos programas em cada 
Estado-Membro, com base no quadro de 
desempenho definido no Contrato de 
Parceria e nos programas respetivos. A
análise do desempenho ocorre duas vezes 
durante o período do programa, nos anos 
acordados mutuamente pelos 
Estados-Membros e pela Comissão. O
método de estabelecimento do quadro de 
desempenho está definido no anexo I.

Or. en

Justificação

De forma a garantir flexibilidade, e levando em conta a situação nos diferentes 
Estados-Membros, as modalidades de análise do desempenho devem ser acordadas 
mutuamente pelo Estado-Membro e pela Comissão.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta análise determina se foram 
cumpridos os objetivos intermédios dos 
programas a nível das prioridades, com 
base nas informações e nas avaliações 
apresentadas nos relatórios de progresso 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
anos de 2017 e 2019.

2. Esta análise determina se foram 
cumpridos os objetivos intermédios dos 
programas a nível das prioridades, com 
base nas informações e nas avaliações 
apresentadas nos relatórios de progresso 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
anos da análise do desempenho.

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 19 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A análise levará em conta quaisquer 
alterações na situação económica e social 
que sejam passíveis de influenciar o 
cumprimento dos objetivos intermédios 
dos programas.

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Caso a análise do desempenho realizada 
no ano em que se efetuar essa primeira 
análise revele que uma prioridade de um 
programa não atingiu os objetivos 
intermédios fixados para o ano anterior à 
realização da primeira análise do 
desempenho, a Comissão formulará 
recomendações ao Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base na análise efetuada em 2019, 
a Comissão adotará uma decisão, através 
de um ato de execução, para determinar, 
em relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus objetivos 
intermédios. O Estado-Membro deve 
propor a atribuição da reserva de 
desempenho aos programas e prioridades 

2. Com base na análise final efetuada no 
ano da segunda análise do desempenho, a 
Comissão adotará uma decisão, através de 
um ato de execução, para determinar, em 
relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus objetivos 
intermédios, tendo em conta, entre outros 
aspetos, as condições externas e 
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identificados na decisão da Comissão. A 
Comissão aprova a alteração dos 
programas em causa, em conformidade 
com o artigo 26.º. Caso um 
Estado-Membro não apresente as 
informações necessárias em conformidade 
com o artigo 46.º, n.os 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada.

alterações no PIB da UE e do 
Estado-Membro em questão. O 
Estado-Membro deve propor a atribuição 
da reserva de desempenho aos programas e 
prioridades identificados na decisão da 
Comissão. A Comissão aprova a alteração 
dos programas em causa, em conformidade 
com o artigo 26.º. Caso um 
Estado-Membro não apresente as 
informações necessárias em conformidade 
com o artigo 46.º, n.os 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada.

Or. en

Alteração 39
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Caso existam indícios resultantes de uma 
análise do desempenho efetuada nos 
termos do n.º 2 de que de que uma 
prioridade não atingiu de forma 
significativa os objetivos intermédios 
estabelecidos no quadro de desempenho, a 
Comissão pode suspender a totalidade ou 
parte de um pagamento intercalar para uma 
prioridade de um programa, em 
conformidade com o procedimento 
previsto nas regras específicas dos Fundos 
e de acordo com as observações anteriores 
efetuadas pela Comissão.

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Parte 2 – capítulo 4 – título
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Texto da Comissão Alteração

Condicionalidades macroeconómicas Assistência aos Estados-Membros com 
dificuldades orçamentais

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 43
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 44
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão envia à 
Comissão um relatório específico sobre as 
operações que envolvem a utilização de 
instrumentos financeiros, em anexo ao 
relatório anual de execução.

1. A autoridade de gestão envia à 
Comissão um relatório específico sobre as 
operações que envolvem a utilização de 
instrumentos financeiros, em anexo ao 
relatório anual de execução, esforçando-se 
por evitar a duplicação e os encargos 
administrativos suplementares.

Or. en

Alteração 45
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 

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

execução das ações, de modo a ter em
conta os princípios consagrados nos artigos 
6.º, 7.º, 7.º-A e 8.º, e informar sobre o 
apoio utilizado para cumprir as metas 
relativas às alterações climáticas.

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Além das informações e avaliações 
previstas nos n.os 2 e 3, o relatório anual de 
execução apresentado em 2019 e o 
relatório final de execução dos Fundos 
QEC devem incluir informação e avaliar os 
progressos relativos ao cumprimento dos 
objetivos do programa, bem como o seu 
contributo para a realização da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

4. Além das informações e avaliações 
previstas nos n.os 2 e 3, o relatório anual de 
execução apresentado durante o ano da 
segunda análise do desempenho e o 
relatório final de execução dos Fundos 
QEC devem incluir informação e avaliar os 
progressos relativos ao cumprimento dos
objetivos do programa, bem como o seu 
contributo para a realização da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A reunião anual de avaliação pode 
abranger mais do que um programa. Em 
2017 e 2019, a reunião anual de avaliação 
abordará todos os programas no Estado-
Membro e terá igualmente em conta os 
relatórios de progresso apresentados nesses 
anos, pelo Estado-Membro, em 
conformidade com o artigo 46.º.

2. A reunião anual de avaliação pode 
abranger mais do que um programa. Nos 
anos da análise do desempenho, a reunião 
anual de avaliação abordará todos os 
programas no Estado-Membro e terá 
igualmente em conta os relatórios de 
progresso apresentados nesses anos, pelo 
Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 46.º.
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Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro e a Comissão podem 
decidir não organizar uma reunião anual de 
avaliação sobre um programa operacional 
em anos diferentes de 2017 e 2019.

3. O Estado-Membro e a Comissão podem 
decidir não organizar uma reunião anual de 
avaliação sobre um programa operacional 
em anos diferentes dos estabelecidos para 
a realização da análise do desempenho.

Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea 1-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A) a adequação das medidas previstas 
para garantir a acessibilidade das pessoas 
com deficiência;

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) apoio ao reforço de capacidades dos 
parceiros sociais e das organizações da 
sociedade civil relativamente à 
participação dos representantes dos 
grupos vulneráveis.

Or. en
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Alteração 51
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 56 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso da ajuda reembolsável, o apoio 
reembolsado ao seu autor, ou a outra 
autoridade competente do Estado-Membro, 
é mantido em conta separada e reutilizado 
para o mesmo fim ou em conformidade 
com os objetivos do programa.

No caso da ajuda reembolsável, o apoio 
reembolsado ao seu autor, ou a outra 
autoridade competente do Estado-Membro, 
é mantido num código de conta separada e 
reutilizado para o mesmo fim ou em 
conformidade com os objetivos do 
programa.

Or. en

Alteração 52
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

a) uma taxa fixa até 30 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) uma taxa fixa até 15 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;

b) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;
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Or. en

Alteração 54
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É fundamental manter as regras atuais relativamente à elegibilidade do IVA para evitar 
encargos administrativos suplementares e, consequentemente, o risco de uma diminuição 
significativa da utilização dos Fundos por parte dos Estados-Membros. A elegibilidade do 
IVA não recuperável é extremamente importante, especialmente para os municípios e regiões, 
sobretudo para os que apresentam um menor desenvolvimento, que podem, caso contrário. 
deparar-se com dificuldades ainda maiores dos que as sentidas atualmente.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o montante total atribuído a título do 
programa às operações localizadas fora da 
zona do programa não excede 10% da 
ajuda do FEDER, do Fundo de Coesão e do 
FEAMP para a prioridade em causa, ou 
ainda, 3 % do apoio do FEADER 

b) o montante total atribuído a título do 
programa às operações localizadas fora da 
zona do programa não excede 15% da 
ajuda do FEDER, do Fundo de Coesão e do 
FEAMP para a prioridade em causa, ou 
ainda, 5 % do apoio do FEADER 



PA\897903PT.doc 31/44 PE486.190v01-00

PT

concedido para o programa; concedido para o programa;

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 74 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

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 seis meses, sempre que:

Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) 16,39 % (ou seja, um montante total de 
53 142 922 017 euros) para as regiões mais 
desenvolvidas;

c) 16,39 % (ou seja, um montante total de 
53 142 922 017 euros) para as regiões mais 
desenvolvidas, conferindo-se particular 
atenção a eventuais exceções no caso de 
uma capital nacional com elevada 
densidade populacional e uma 
concentração extrema de população 
nacional nessa cidade, com base no 
disposto no Contrato de Parceria;

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 45 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Or. en

Justificação

Na ausência de dados concretos que justifiquem as enormes diferenças propostas entre os 
valores, levando em conta as diferenças entre os Estados-Membros, é preferível manter a 
atual flexibilidade. As dotações para Fundos individuais devem ser acordadas no Contrato de 
Parceria, com base no Programa Nacional de Reforma e noutros programas e estratégias do 
Estado-Membro.
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Alteração 60
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. 0,1 % dos recursos destinados ao 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação efetuada 
em conformidade com o artigo 20.º.

Or. en

Alteração 61
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 6 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 
para outra categoria de regiões.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as regras fixadas nos termos da atual legislação, não existe motivo 
para aumentar os encargos dos Estados-Membros. Além disso, há que levar em conta o 
elevado grau de complexidade da Política de Coesão e respeitar o princípio da 
subsidiariedade, tal como está consagrado no Tratado.

Alteração 62
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A verificação para determinar se foi 
mantido o nível de referência da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente, 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, é realizada no 
momento de apresentação do Contrato de 
Parceria (verificação ex ante), em 2018
(verificação intercalar) e em 2022
(verificação ex post).

A verificação para determinar se foi 
mantido o nível de referência da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente, 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, é realizada no 
momento de apresentação do Contrato de 
Parceria (verificação ex ante), por ocasião 
da verificação intercalar e, por fim,
aquando da verificação ex post.

Or. en

Alteração 63
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 64
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) a identificação das zonas onde serão 
implementadas ações de desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais;

iv) a identificação indicativa das zonas 
onde serão implementadas ações de 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais;
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Or. en

Alteração 65
Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) o contributo para a abordagem integrada 
estabelecida no Contrato de Parceria, com 
vista a responder às necessidades 
específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo 
em risco mais elevado de discriminação e 
exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas, bem como a 
afetação indicativa dos recursos 
financeiros;

d) o contributo para a abordagem integrada 
estabelecida no Contrato de Parceria, com 
vista a responder às necessidades 
específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza e pelo desemprego
ou de grupos-alvo em risco mais elevado 
de discriminação e exclusão social, dando 
especial atenção às pessoas com 
deficiência e às comunidades 
marginalizadas, bem como a afetação 
indicativa dos recursos financeiros;

Or. en

Alteração 66
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) para cada condição ex ante, estabelecida 
em conformidade com o anexo V, que não 
seja cumprida até à data de apresentação do 
Contrato de Parceria e do programa 
operacional, uma descrição das ações a 
realizar para cumprir as condições ex ante
e o calendário das ações;

ii) para cada condição ex ante pertinente, 
estabelecida em conformidade com o 
anexo V, que não seja cumprida até à data 
de apresentação do Contrato de Parceria e 
do programa operacional, uma descrição 
das ações a realizar para cumprir as 
condições ex ante e o calendário das ações;

Or. en

Alteração 67
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) uma lista dos grandes projetos cuja data 
prevista de início da execução das obras 
seja anterior a 1 de janeiro de 2018;

iii) uma lista indicativa dos grandes 
projetos cuja data prevista de início da 
execução das obras seja anterior a 1 de 
janeiro de 2018;

Or. en

Alteração 68
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em 
particular, das pessoas com deficiência;

ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação;

Or. en

Alteração 69
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma descrição das ações específicas 
destinadas a garantir a acessibilidade das 
pessoas com deficiência na fase de 
preparação, conceção e aplicação do 
programa operacional;

Or. en
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Alteração 70
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota a decisão de 
aprovação do programa operacional por 
meio de atos de execução.

5. A Comissão adota a decisão de 
aprovação dos elementos do programa 
operacional abrangidos pela alínea a), 
subalínea ii), pela alínea b), subalíneas 
i)-ii), pela alínea d), pela alínea e), 
subalíneas i)-ii), pela alínea g, subalíneas 
i)-ii) e pela alínea h, subalíneas i)-ii) do 
n.º 2 por meio de atos de execução.

Or. en

Alteração 71
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 89 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser considerados elegíveis para 
aplicação em todo o território os 
programas operacionais centrados nos 
grupos vulneráveis, como os jovens, as 
mulheres, os migrantes, os 
desempregados de longa duração, os 
idosos carenciados, as pessoas com 
deficiência e as minorias étnicas, 
independentemente das limitações 
geográficas de referência.

Or. en

Alteração 72
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 95 – parágrafo 1 – n.º 6-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto relativo à acessibilidade 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 73
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 100 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) ações destinadas a garantir a 
acessibilidade das pessoas com 
deficiência;

Or. en

Alteração 74
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 101 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os relatórios anuais de execução, 
apresentados em 2017 e 2019, devem 
indicar e avaliar a informação exigida pelo 
artigo 44.º, n.os 3 e 4, respetivamente, e a 
informação referida no n.º 2, bem como:

3. Os relatórios anuais de execução, 
apresentados nos anos estabelecidos para 
a realização da análise do desempenho, 
devem indicar e avaliar a informação 
exigida pelo artigo 44.º, n.os 3 e 4, 
respetivamente, e a informação referida no 
n.º 2, e podem, consoante o conteúdo e os 
objetivos dos programas operacionais, 
adicionar informações relativamente aos 
seguintes elementos:

Or. en
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Alteração 75
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 101 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo o acesso ao financiamento de 
pessoas com deficiência, bem como as 
disposições adotadas para integrar as 
questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações;

e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, bem 
como as disposições adotadas para integrar 
as questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações;

Or. en

Alteração 76
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 101 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) as ações específicas destinadas a 
garantir a acessibilidade das pessoas com 
deficiência;

Or. en

Alteração 77
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 101 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza e pelo desemprego ou de grupos-
-alvo em risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão social, dando 
especial atenção às pessoas com 
deficiência e às comunidades 
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marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

Or. en

Alteração 78
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 106 – n.º 1 – parágrafo 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

A estratégia de comunicação deve estar 
acessível às pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 79
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 108 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Fundos podem apoiar a assistência 
técnica, até ao limite de 0,35% da respetiva 
dotação anual.

Os Fundos podem apoiar a assistência 
técnica, até ao limite de 0,25% da respetiva 
dotação anual.

Or. en

Alteração 80
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
85 %.

Or. en
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Alteração 81
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) em 2014: 2% do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

a) em 2014: 3% do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Or. en

Justificação

O teor da atual legislação (artigo 82.º do Regulamento n.º 1083/2006) deve manter-se no que 
respeita às alíneas a), b) e c) para garantir uma maior estabilidade e sustentabilidade, bem 
como para ajudar a dar resposta às consequências da crise económica na Europa.

Alteração 82
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) em 2015: 1% do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

b) em 2015: 2% do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Or. en

Alteração 83
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) em 2016: 1% do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

c) em 2016: 2% do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.
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Or. en

Alteração 84
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 127 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do 
pré-financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional, ou relativamente à 
qual não seja apresentado um pedido de 
pagamento em conformidade com o artigo 
121.º, n.º 126.

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um Estado-Membro, que não 
seja utilizado para o pagamento do 
pré-financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
terceiro exercício financeiro, após o ano da 
autorização orçamental para esse programa 
operacional, ou relativamente à qual não 
seja apresentado um pedido de pagamento 
em conformidade com o artigo 121.º, 
n.º 126.

Or. en

Justificação

Em harmonia com a justificação das alterações introduzidas no artigo 124.º, deve garantir-se 
uma maior flexibilidade aos Estados-Membros, também no que respeita aos procedimentos 
de anulação. Além disso, deve-se zelar por uma maior previsibilidade enquanto princípio 
básico do novo quadro legislativo.

Alteração 85
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 134 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) a avaliação dos resultados revele que um 
eixo prioritário não conseguiu atingir os 
objetivos intermédios estabelecidos no 
quadro de desempenho;

f) a avaliação dos resultados revele que um 
eixo prioritário não conseguiu atingir de 
forma significativa os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho;

Or. en
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Alteração 86
Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O quadro de desempenho deve consistir 
nos objetivos intermédios fixados para 
cada eixo prioritário para os anos de 2016 e 
2018, e dos objetivos finais estabelecidos 
para 2022. Os objetivos intermédios e as 
metas devem ser apresentados em 
conformidade com o formato apresentado 
no quadro 1.

1. O quadro de desempenho deve consistir 
nos objetivos intermédios fixados para 
cada eixo prioritário, para dois anos 
específicos do período do programa
anteriores aos anos da análise do 
desempenho a acordar mutuamente pelo 
Estado-Membro e pela Comissão, e nos
objetivos finais estabelecidos para 2022. 
Os objetivos intermédios e as metas devem 
ser apresentados em conformidade com o 
formato apresentado no quadro 1.

Or. en

Alteração 87
Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os objetivos intermédios correspondem 
a etapas no decurso da realização do 
objetivo específico de uma prioridade, que 
consubstanciam os progressos realizados 
no sentido de atingir os objetivos finais 
estabelecidos para o termo do período. Os 
objetivos fixados para 2016 devem incluir 
os indicadores financeiros e os indicadores 
de resultados. Os objetivos intermédios 
fixados para 2018 devem incluir os 
indicadores financeiros, os indicadores de 
realizações e, se for caso disso, os 
indicadores de resultados. Podem também 
ser estabelecidos objetivos intermédios 
para as principais etapas de execução.

2. Os objetivos intermédios correspondem 
a etapas no decurso da realização do 
objetivo específico de uma prioridade, que 
consubstanciam os progressos realizados 
no sentido de atingir os objetivos finais 
estabelecidos para o termo do período. Os 
objetivos fixados para o ano anterior à 
realização da primeira análise de
desempenho, devem incluir os indicadores 
financeiros e os indicadores de resultados. 
Os objetivos intermédios fixados para o 
ano anterior à realização da segunda 
análise do desempenho devem incluir os 
indicadores financeiros e os indicadores de 
resultados. Podem também ser 
estabelecidos objetivos intermédios para as 
principais etapas de execução.
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Or. en

Alteração 88
Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- ambiciosos, mas realistas, relativamente 
às circunstâncias particulares do 
Estado-Membro, à natureza das 
intervenções e aos recursos afetados à 
prioridade em causa;

Or. en

Alteração 89
Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As etapas e metas podem ser 
alteradas a pedido do Estado-Membro, de 
acordo com o procedimento previsto no 
artigo 26.º.

Or. en


