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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os fundos europeus da política de coesão, da política agrícola comum e da política comum da 
pesca representam uma importante alavanca para o desenvolvimento sustentável dos nossos 
territórios. Mais do que nunca, os atores políticos, económicos e associativos das nossas 
regiões precisam destes fundos para pôr em prática projetos concretos e úteis, em benefício 
não só dos cidadãos europeus como, em muitos casos, do nosso ambiente.

O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o 
Fundo de Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e o 
Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas (FEAMP) estão todos englobados no 
Quadro Estratégico Comum (QEC), introduzido no presente regulamento. 

As disposições comuns relativas aos Fundos do QEC devem responder a três objetivos 
principais:

1. Concentrar a utilização dos fundos europeus nos grandes desafios que a Europa enfrenta, 
no sentido de alcançar resultados concretos e visíveis (estratégia Europa 2020); 

2. Simplificar os processos de pedido de financiamento no sentido de tornar esses fundos 
realmente «acessíveis» para os potenciais beneficiários;

3. Assegurar uma gestão rigorosa das ajudas para aplicar, da melhor forma possível, os 
dinheiros públicos provenientes do orçamento europeu;

Nesse respeito, a relatora faz questão de louvar a qualidade e a ambição da proposta 
legislativa apresentada pela Comissão Europeia. No entanto, embora concorde com as 
principais orientações, julga necessária a inclusão de algumas alterações, nomeadamente, a 
fim de reforçar o impacto positivo sobre o desenvolvimento sustentável dos nossos territórios.

Tendo trabalhado na implementação da política de coesão na sua região, Touraine, no coração 
da França, a relatora conhece algumas forças e fraquezas dessa política. Essa experiência no 
terreno, complementada por uma experiência parlamentar na qualidade de membro da 
Comissão do Desenvolvimento Regional (2009-2011), leva-a a estabelecer o seguinte 
diagnóstico:

1. O papel do desenvolvimento sustentável deve ser reforçado

O artigo 8.º da presente proposta de regulamento aborda o conceito de desenvolvimento 
sustentável como um objetivo horizontal que deve ser promovido pela Comissão e pelos 
Estados-Membros na implementação dessas políticas. Esse conceito deve ser reforçado com a 
inclusão da necessidade de proteger a biodiversidade e os ecossistemas. Essas duas últimas 
noções devem igualmente ser adicionadas aos objetivos temáticos.

Nos termos do artigo 8.º, os organismos nacionais encarregados da proteção do ambiente 
devem igualmente dar a sua opinião sobre cada uma das propostas de programas operacionais 
apresentadas para aprovação na Comissão Europeia.
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2. Esses fundos devem ser mais acessíveis, visíveis e transparentes 

Para que os projetos ambientais possam ser corretamente implementados, será indispensável 
torná-los mais acessíveis, visíveis e transparentes.

A acessibilidade dos fundos europeus depende, em grande parte, da redução da sua 
complexidade. É portanto necessário que as disposições do presente regulamento sejam claras 
e de fácil aplicação. Deste modo, as condições de implementação dos «projetos geradores de 
receitas» devem ser devidamente especificadas. Por outro lado, os controlos à utilização dos 
fundos devem ser proporcionados não só a nível do apoio atribuído como também dos riscos 
constatados na implementação. Com efeito, a multiplicação dos controlos, redundantes na 
maioria das vezes, torna os procedimentos mais complexos e lentos, prejudicando assim os 
beneficiários. Por fim, convém referir que a implementação do sistema de intercâmbio 
eletrónico de dados (projeto «e-cohesion») irá responder ao duplo imperativo de simplificação 
e proteção do ambiente (redução dos documentos em suporte de papel).

A visibilidade deve ser reforçada, por um lado, através da definição, no Contrato de Parceria, 
de uma estratégia de comunicação, e por outro lado, através da conceção de sítios Web com 
informação pormenorizada. Esses sítios Web deverão apresentar as condições de utilização 
dos Fundos QEC, em relação a cada um dos programas operacionais.

A transparência deve ser reforçada através de uma maior participação dos deputados 
europeus, agora colegisladores, na implementação dos Fundos QEC.

Recomendações

O conjunto das alterações propostas deverá permitir a melhoria da utilização e da eficácia dos 
Fundos QEC. Dado o facto de os fundos europeus já serem muito frequentemente 
considerados demasiado complexos, a relatora não deseja ir além das alterações expostas no 
presente projeto de parecer. Com efeito, a adição de uma disposição, regra ou objetivo 
ambiental suplementar poderia tornar esta política ainda mais complexa.

A missão dos eurodeputados não se resume a este trabalho legislativo, por muito importante 
que seja. A relatora recomenda um grande envolvimento dos membros do Parlamento 
Europeu na implementação destas disposições. Apela, em particular, para que participem nas 
reuniões dos comités de acompanhamento que, ao longo do período de sete anos da 
programação 2014-2020, terão lugar nas regiões europeias.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para garantir a interpretação correta e 
coerente das disposições e uma maior 
segurança jurídica para os 
Estados-Membros e os beneficiários, é 
necessário definir determinados termos 
utilizados no regulamento.

(6) Para garantir a interpretação correta e 
coerente das disposições e uma maior 
segurança jurídica para os 
Estados-Membros e os beneficiários, é 
necessário definir determinados termos 
utilizados no regulamento e simplificar as 
disposições aplicáveis aos Fundos que 
relevam do Quadro Estratégico Comum 
("Fundos QEC").

Or. fr

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 317.º do 
Tratado, e no contexto da gestão 
partilhada, deverão ser especificadas as 
condições que permitam à Comissão 
exercer as suas responsabilidades na 
execução do Orçamento Geral da União 
Europeia e clarificadas as 
responsabilidades de cooperação dos 
Estados-Membros. Essas condições 
deverão permitir à Comissão certificar-se 
de que os Estados-Membros estão a utilizar 
os Fundos do quadro estratégico comum na 
observância da legalidade e da regularidade 
e em conformidade com o princípio da boa 
gestão financeira, na aceção do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao Orçamento Geral das 
Comunidades Europeias (em seguida 

(8) Em conformidade com o artigo 317.º do 
Tratado, e no contexto da gestão 
partilhada, deverão ser especificadas as 
condições que permitam à Comissão 
exercer as suas responsabilidades na 
execução do Orçamento Geral da União 
Europeia e clarificadas as 
responsabilidades de cooperação dos 
Estados-Membros. Essas condições 
deverão permitir à Comissão certificar-se 
de que os Estados-Membros estão a utilizar 
os Fundos do quadro estratégico comum na 
observância da legalidade e da regularidade 
e em conformidade com o princípio da boa 
gestão financeira, na aceção do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao Orçamento Geral das 
Comunidades Europeias (em seguida 
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designado «Regulamento Financeiro»). Os 
Estados-Membros e os organismos por eles 
designados para o efeito serão responsáveis 
pela execução dos programas ao nível 
territorial adequado, em conformidade com 
o quadro institucional, jurídico e financeiro 
do Estado-Membro. Estas disposições 
também salvaguardam a necessidade de 
garantir a complementaridade e a 
coerência da intervenção da União, a 
proporcionalidade das medidas 
administrativas e a redução dos encargos 
administrativos para os beneficiários dos 
Fundos QEC.

designado «Regulamento Financeiro»). Os 
Estados-Membros e os organismos por eles 
designados para o efeito serão responsáveis 
pela execução dos programas ao nível 
territorial adequado, em conformidade com 
o quadro institucional, jurídico e financeiro 
do Estado-Membro. Estas disposições 
deverão assegurar a complementaridade e 
a coerência da intervenção da União, a 
proporcionalidade das medidas 
administrativas e a redução dos encargos 
administrativos para os beneficiários dos 
Fundos QEC.

Or. fr

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

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

Or. fr

Justificação

Dado que o Quadro Estratégico Comum é um elemento essencial, é necessário seguir o 
processo legislativo ordinário. 
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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. 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. fr

Justificação

Dado que o Quadro Estratégico Comum é um elemento essencial, é necessário seguir o 
processo legislativo ordinário.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Com vista à monitorização dos 
progressos dos programas, deve ter lugar 
uma reunião de revisão anual entre o 
Estado-Membro e a Comissão. O Estado-
Membro e a Comissão devem, no entanto, 
poder chegar a acordo quanto à não 
organização da reunião, a fim de evitar 
encargos administrativos desnecessários.

(30) Com vista à monitorização dos 
progressos dos programas, deve ter lugar 
uma reunião de revisão anual entre o 
Estado-Membro, o Parlamento Europeu, e 
a Comissão. O Estado-Membro e a 
Comissão devem, no entanto, poder chegar 
a acordo quanto à não organização da 
reunião, a fim de evitar encargos 
administrativos desnecessários.

Or. fr
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Justificação

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu passou a aplicar a 
codecisão. Por conseguinte, torna-se imprescindível o seu envolvimento na implementação 
destas políticas.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de garantir uma utilização 
eficaz dos recursos da União, e evitar o 
financiamento excessivo de operações 
geradoras de receitas, é necessário definir 
as regras de cálculo da contribuição dos 
Fundos QEC para essas operações.

(37) A fim de garantir uma utilização 
eficaz dos recursos da União, de evitar o 
financiamento excessivo de operações 
geradoras de receitas e de, ao mesmo 
tempo, não colocar entraves à realização 
de projetos úteis, é necessário definir 
regras adequadas de cálculo da 
contribuição dos Fundos QEC para essas 
operações.

Or. fr

Justificação

A complexidade das regras aplicáveis às operações geradoras de receitas tende, muitas 
vezes, a impedir a realização de projetos úteis.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Para assegurar a disponibilidade de 
informações essenciais e atualizadas sobre 
a execução dos programas, é necessário 
que os Estados-Membros forneçam 
regularmente à Comissão os principais 
dados. A fim de evitar um ónus adicional 
para os Estados-Membros, tal deve limitar-
se aos dados recolhidos continuamente, 
devendo a sua transmissão ser realizada 

(67) Para assegurar a disponibilidade de 
informações essenciais e atualizadas sobre 
a execução dos programas, é necessário 
que os Estados-Membros forneçam 
regularmente à Comissão os principais 
dados. A fim de evitar um ónus adicional 
para os Estados-Membros e proteger o 
ambiente, tal deve limitar-se aos dados 
recolhidos continuamente, devendo a sua 
transmissão ser realizada por via 
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por via eletrónica. eletrónica.

Or. fr

Justificação

Convém referir que a implementação do sistema de intercâmbio eletrónico de dados (projeto 
«e-cohesion») irá responder ao duplo imperativo de simplificação e proteção do ambiente 
(redução dos documentos em suporte de papel).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 79

Texto da Comissão Alteração

(79) Sem prejuízo das competências da 
Comissão em matéria de controlo 
financeiro, deverá ser reforçada a 
cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão neste âmbito, devendo ser 
clarificados os critérios que permitem a 
esta última determinar, no contexto da sua 
estratégia de controlo dos sistemas 
nacionais, o nível de garantia que deve 
obter dos organismos de auditoria 
nacionais.

(79) Sem prejuízo das competências da 
Comissão em matéria de controlo 
financeiro, deverá ser reforçada a 
cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão neste âmbito, devendo ser 
clarificados os critérios que permitem a 
esta última determinar, no contexto da sua 
estratégia de controlo proporcionado dos 
sistemas nacionais, o nível de garantia que 
deve obter dos organismos de auditoria 
nacionais.

Or. fr

Justificação

Os controlos à utilização dos fundos devem ser proporcionados a nível não só do apoio 
atribuído como também dos riscos constatados na implementação. Com efeito, a 
multiplicação dos controlos, redundantes na maioria das vezes, torna os procedimentos mais 
complexos e lentos, prejudicando assim os beneficiários.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o 
número de auditorias realizadas deve ser 
reduzido, caso o total da despesa elegível 
de uma operação não exceda 100 000
euros. No entanto, deverá ser possível 
realizar auditorias, em qualquer momento, 
caso existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos e os riscos 
constatados. Em especial, o número de 
auditorias realizadas deve ser reduzido, 
caso o total da despesa elegível de uma 
operação não exceda 200 000 euros. No 
entanto, deverá ser possível realizar 
auditorias, em qualquer momento, caso 
existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

Or. fr

Justificação

Os controlos à utilização dos fundos devem ser proporcionados não só a nível do apoio 
atribuído como também dos riscos constatados na implementação. Com efeito, a 
multiplicação dos controlos, redundantes na maioria das vezes, torna os procedimentos mais 
complexos e lentos, prejudicando assim os beneficiários.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Para complementar e alterar certos 
aspetos não essenciais do presente 

Para complementar e alterar certos aspetos 
não essenciais do presente regulamento, 
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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 e 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 
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, alterar os anexos e adotar as 
medidas específicas necessárias para 
facilitar a transição para o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar os anexos I a IV, a fim de dar 
resposta às futuras necessidades de 
adaptação. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, designadamente a nível de 
peritos.

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 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 
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, alterar os anexos e adotar as 
medidas específicas necessárias para 
facilitar a transição para o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar os anexos I a IV, a fim de dar 
resposta às futuras necessidades de 
adaptação. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, designadamente a nível de 
peritos. No quadro da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deverá garantir a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.
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Or. fr

Justificação

Dado que o Quadro Estratégico Comum é um elemento essencial, é necessário seguir o 
processo legislativo ordinário.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Os controlos à utilização dos fundos devem ser proporcionados não só a nível do apoio 
atribuído como também dos riscos constatados na implementação. Com efeito, a 
multiplicação dos controlos, redundantes na maioria das vezes, torna os procedimentos mais 
complexos e lentos, prejudicando assim os beneficiários.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar que os requisitos em matéria de 
proteção ambiental, de eficiência dos 
recursos, de adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos, da 
capacidade de resistência às catástrofes e 

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar que os requisitos em matéria de 
proteção ambiental, de eficiência dos 
recursos, de proteção da biodiversidade e 
de ecossistemas, de adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos, da 
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de prevenção e gestão de riscos são 
promovidos na preparação e execução dos 
contratos de parceria e dos programas. Os 
Estados-Membros devem prestar 
informações relativas ao apoio aos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas, de acordo com a metodologia 
adotada pela Comissão. A Comissão 
adotará esta metodologia por meio de um 
ato de execução. Este ato de execução será 
adotado nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3.

capacidade de resistência às catástrofes e 
de prevenção e gestão de riscos com base 
nos ecossistemas são promovidos na 
preparação e execução dos contratos de 
parceria e dos programas. Os 
Estados-Membros devem prestar 
informações relativas ao apoio aos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas e de biodiversidade, de acordo 
com a metodologia adotada pela Comissão. 
A Comissão adotará esta metodologia por 
meio de um ato de execução. Este ato de 
execução será adotado nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3.

Or. fr

Justificação

O conceito de desenvolvimento sustentável constitui um objetivo horizontal que deve ser 
promovido pela Comissão e pelos Estados-Membros na implementação destas políticas. Esse 
conceito deve ser reforçado com a inclusão da necessidade de proteger a biodiversidade e os 
ecossistemas. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética;

6. proteger o ambiente, a biodiversidade e 
os ecossistemas e promover a eficiência 
energética;

Or. fr

Justificação

O conceito de desenvolvimento sustentável constitui um objetivo horizontal que deve ser 
promovido pela Comissão e pelos Estados-Membros na implementação destas políticas. Esse 
conceito deve ser reforçado com a inclusão da necessidade de proteger a biodiversidade e os 
ecossistemas. Essas duas últimas noções devem igualmente ser adicionadas aos objetivos 
temáticos.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 12.º – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta 
legislativa tendo em vista a adoção de um 
Quadro Estratégico Comum. Este Quadro 
Estratégico Comum, uma vez adotado, 
figurará em anexo ao presente 
regulamento.

Or. fr

Justificação

Dado que o Quadro Estratégico Comum é um elemento essencial, é necessário seguir o 
processo legislativo ordinário.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 14.º – alínea e) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) um resumo das ações de 
comunicação previstas para informar os 
potenciais beneficiários;

Or. fr

Justificação

A visibilidade dos fundos deve ser reforçada através da definição, no Contrato de Parceria, 
de uma estratégia de comunicação.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 42.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão participa nos trabalhos do 
Comité de Monitorização a título 
consultivo.

2. A Comissão e o Parlamento Europeu 
participam nos trabalhos do Comité de 
Monitorização a título consultivo.

Or. fr

Justificação

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu passou a aplicar a 
codecisão. Por conseguinte, torna-se imprescindível o seu envolvimento total na 
implementação destas políticas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 45.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Será organizada uma reunião anual de 
avaliação, a partir de 2016 e até 2022 
inclusive, entre a Comissão e cada Estado-
Membro, com vista a analisar o 
desempenho de cada programa, tendo em 
conta o relatório anual de execução e, 
quando aplicável, as observações e 
recomendações da Comissão.

1. Será organizada uma reunião anual de 
avaliação, a partir de 2016 e até 2022 
inclusive, entre a Comissão e cada Estado-
Membro, com vista a analisar o 
desempenho de cada programa, tendo em 
conta o relatório anual de execução e, 
quando aplicável, as observações e 
recomendações da Comissão. O 
Parlamento Europeu participará nesta 
reunião.

Or. fr

Justificação

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu passou a aplicar a 
codecisão. Por conseguinte, torna-se imprescindível o seu envolvimento na implementação 
destas políticas.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 54.º – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A receita líquida gerada após a 
conclusão de uma operação, num período 
de referência específico, deve ser 
previamente determinada por um dos 
seguintes métodos:

1. A receita líquida gerada após a 
conclusão de uma operação, num período 
de referência específico, deve ser 
previamente determinada por um dos dois
seguintes métodos, à escolha do 
beneficiário:

Or. fr

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 54.º – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) aplicação de uma percentagem forfetária 
de receita para o tipo de operação em 
causa;

a) aplicação de uma percentagem forfetária 
de receita ao custo total elegível da 
operação de acordo com o setor em causa;

Or. fr

Justificação

A complexidade das regras aplicáveis às operações geradoras de receitas tende, muitas 
vezes, a impedir a realização de projetos úteis. A proposta da Comissão Europeia deve ser 
clarificada e especificada.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 55.º – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao determinar a elegibilidade da 
despesa, é salvaguardada uma igualdade 
de tratamento dos projetos, sem distinção 
da matriz contratual escolhida pelo 
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beneficiário, desde que essa matriz esteja 
em conformidade com o direito da União.

Or. fr

Justificação

Com a sua comunicação de 26 de novembro de 2008, a Comissão Europeia lançou uma 
reflexão sobre o apoio ao investimento público através do recurso às parcerias 
público-privadas. Essas reflexões foram aprofundadas pela comunicação de 19 de novembro 
de 2009 sobre o desenvolvimento das parcerias público-privadas (PPP). Deve ser garantida 
uma igualdade de tratamento entre os projetos, independentemente do tipo de matriz 
contratual escolhido. 

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 65.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve certificar-se, com base 
na informação disponível, incluindo o 
procedimento de acreditação, a declaração 
anual de gestão, os relatórios anuais de 
controlo, o parecer anual de auditoria, o 
relatório anual de execução e as auditorias 
realizadas pelos organismos nacionais e da 
União, que os Estados-Membros dispõem 
de sistemas de gestão e de controlo 
conformes com o presente regulamento e 
as regras específicas dos Fundos e que 
esses sistemas funcionam de forma eficaz
durante a aplicação dos programas.

1. A Comissão deve certificar-se, com base 
na informação disponível, incluindo o 
procedimento de acreditação, a declaração 
anual de gestão, os relatórios anuais de 
controlo, o parecer anual de auditoria, o 
relatório anual de execução e as auditorias 
realizadas pelos organismos nacionais e da 
União, que os Estados-Membros dispõem 
de sistemas de gestão e de controlo 
conformes com o presente regulamento e 
as regras específicas dos Fundos e que 
esses sistemas funcionam de forma eficaz e 
proporcionada aos riscos constatados na
aplicação dos programas.

Or. fr

Justificação

Os controlos à utilização dos fundos devem ser proporcionados não só a nível do apoio 
atribuído como também dos riscos constatados na implementação. Com efeito, a 
multiplicação dos controlos, redundantes na maioria das vezes, torna os procedimentos mais 
complexos e lentos, prejudicando assim os beneficiários.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 82.º – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2006 a 2008, e a média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2007 a 2009, e a média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

Or. fr

Justificação

Os dados do Eurostat referentes a 2009 já são conhecidos pelo que devem ser utilizados.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 87.º – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais 
competentes em matéria de igualdade, 
sobre as medidas referidas nas subalíneas 
ii) e iii), juntamente com a proposta de 
programa operacional abrangida pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego.

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais de 
proteção do ambiente sobre as medidas 
referidas na subalínea i) e um parecer dos 
organismos nacionais competentes em 
matéria de igualdade, sobre as medidas 
referidas nas subalíneas ii) e iii), 
juntamente com a proposta de programa 
operacional abrangida pelo objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego.

Or. fr

Justificação

Em consonância com o artigo 8.º, os organismos nacionais encarregados da proteção do 
ambiente devem igualmente dar a sua opinião sobre cada uma das propostas de programas 
operacionais apresentadas para aprovação na Comissão Europeia.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 105.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) garantir a criação de um único sítio Web 
ou portal Web, com informações e formas 
de acesso, para todos os programas 
operacionais, em cada Estado-Membro;

a) garantir a criação de:

- um único sítio Web ou portal Web, com 
informações e formas de acesso, para todos 
os programas operacionais, em cada 
Estado-Membro;

- um sítio Web para cada programa 
operacional, acessível a partir do sítio 
Web ou portal Web único;

Or. fr

Justificação

A visibilidade dos fundos deve ser reforçada através da criação de sítios Web com 
informação pormenorizada. Esses sítios Web deverão apresentar as condições de utilização 
dos Fundos QEC, em relação a cada um dos programas operacionais.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 107.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa responsável pela informação e 
comunicação coordena e dirige as reuniões 
da rede nacional de comunicadores dos 
Fundos, incluindo sobre os programas 
relevantes da Cooperação Territorial 
Europeia, a criação e manutenção do sítio 
ou portal Web referido no anexo V e a 
obrigação de apresentar um resumo sobre a 
adoção de medidas de comunicação a nível 
nacional.

2. A pessoa responsável pela informação e 
comunicação coordena e dirige as reuniões 
da rede nacional de comunicadores dos 
Fundos, incluindo sobre os programas 
relevantes da Cooperação Territorial 
Europeia, a criação e manutenção dos sítios
Web referidos no anexo V e a obrigação de 
apresentar um resumo sobre a adoção de 
medidas de comunicação a nível nacional.
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Or. fr

Justificação

A visibilidade dos fundos deve ser reforçada através da criação de sítios Web com 
informação pormenorizada. Esses sítios Web deverão apresentar as condições de utilização 
dos Fundos QEC, em relação a cada um dos programas operacionais.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 112.º – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas eletrónicos devem facilitar a 
interoperabilidade com os quadros 
nacionais e da União e permitir que os 
beneficiários enviem uma única vez toda a 
informação referida no parágrafo anterior.

Os sistemas eletrónicos devem facilitar a 
interoperabilidade com os quadros 
nacionais e da União, permitir que os 
beneficiários enviem uma única vez toda a 
informação referida no parágrafo anterior e 
contribuir para a proteção do ambiente.

Or. fr

Justificação

Convém referir que a implementação do sistema de intercâmbio eletrónico de dados (projeto 
«e-cohesion») irá responder ao duplo imperativo de simplificação e proteção do ambiente 
(redução dos documentos em suporte de papel).

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 114.º – n.º 3 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) não discriminatórios e transparentes; e i) claros, não discriminatórios e 
transparentes; e

Or. fr

Justificação

A acessibilidade dos fundos europeus depende, em grande parte, da redução da sua 
complexidade. É portanto necessário que as disposições do presente regulamento sejam 
claras e de fácil aplicação.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 140.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As operações cuja despesa total elegível 
não exceda 100 000 euros não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria, seja 
por parte da autoridade de auditoria, seja 
da Comissão, a realizar antes do 
encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. As outras operações não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria por 
exercício contabilístico, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, a realizar antes 
do encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. Estas disposições não prejudicam o 
disposto no n.º 4.

1. As operações cuja despesa total elegível 
não exceda 200 000 euros não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria, seja 
por parte da autoridade de auditoria, seja 
da Comissão, a realizar antes do 
encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. As outras operações não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria por 
exercício contabilístico, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, a realizar antes 
do encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. Estas disposições não prejudicam o 
disposto no n.º 4.

Or. fr

Justificação

Os controlos à utilização dos fundos devem ser proporcionados não só a nível do apoio 
atribuído como também dos riscos constatados na implementação. Com efeito, a 
multiplicação dos controlos, redundantes na maioria das vezes, torna os procedimentos mais 
complexos e lentos, prejudicando assim os beneficiários.


