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Alteração 19
Silvia-Adriana Ţicău

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 
designado «Regulamento Financeiro»)11. 
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.

(8) Em conformidade com o artigo 317.º do
Tratado, a Comissão, em cooperação com 
os Estados-Membros, deverá executar o 
orçamento em conformidade com as 
disposições dos regulamentos adotados 
com vista à aplicação do artigo 322.º do 
Tratado, assumindo as próprias 
responsabilidades e dentro dos limites do 
financiamento afetado, em conformidade 
com o princípio da boa gestão financeira. 
Os Estados-Membros devem cooperar 
com a Comissão, assegurando que o 
financiamento é utilizado em 
conformidade com os princípios da boa 
gestão financeira. 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.

Or. ro



PE488.023v01-00 4/60 AM\900821PT.doc

PT

Alteração 20
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve, de acordo com os 
respetivos sistemas constitucional, 
jurídico e financeiro, 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.

Or. de

Alteração 21
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
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desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o 
efeito, utilizando uma metodologia 
adotada pela Comissão através de um ato 
de execução.

desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador.

Or. de

Justificação

Utilizar 20 % do orçamento da União em objetivos em matéria de alterações climáticas era, 
até à data, a proposta da Comissão para o novo QFP, o qual aguarda ainda negociação; por 
conseguinte, estes números prematuros deverão ser aqui eliminados.

Alteração 22
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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 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; sustenta que os Fundos 
Estruturais devem ser plenamente 
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utilizados para apoiar o desenvolvimento 
de capacidades nas regiões através de 
ações específicas, tendo em vista a 
fundação de centros de excelência, a 
modernização das universidades, a 
aquisição de equipamento científico, a 
transferência de tecnologias a nível local, 
o apoio a empresas emergentes (start-ups) 
e empresas derivadas (spin-offs), e a 
interação local entre a indústria e as 
instituições académicas; considera que se 
conseguirá desenvolver, assim, um 
caminho de excelência que leve estas 
regiões a participarem plenamente no 
Programa Horizonte 2020, baseado na 
qualidade e na excelência; a jusante do 
Programa Horizonte 2020, os fundos 
estruturais podem ser utilizados para 
financiar ou cofinanciar o 
acompanhamento dos projetos de 
investigação do Programa Horizonte 2020 
e valorizar os resultados da investigação, 
de forma a incentivar o fácil acesso ao 
conhecimento ou a facilitar a utilização 
desse conhecimento em termos da sua 
utilização económica ou social direta;

Or. en

Alteração 23
Hermann Winkler

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) Um Quadro Estratégico Comum em 
anexo ao presente regulamento expõe 
detalhadamente os objetivos da União, 
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 
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territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos QEC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União.

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

Or. de

Alteração 24
Hermann Winkler

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. de

Alteração 25
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Devem ser definidas condições ex ante,
que tenham uma relação estreita, a nível 
de conteúdo, bem como um efeito direto 
sobre a execução eficiente dos Fundos 
QEC, 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.

Or. de

Alteração 26
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Justificação

Uma condição «ex ante» nem sempre depende da ação direta do indivíduo ou do órgão que 
gere o programa.

Alteração 27
Markus Pieper

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 
dos objetivos intermédios ou finais seja 
significativa, a Comissão deve poder 
suspender os pagamentos ao programa ou, 
no final do período de programação, 
aplicar correções financeiras, para evitar 
que o orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. 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
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. Caso estas 
correções ou suspensões afetem um 
Estado-Membro que se encontra em 
dificuldades graves ou sob ameaça de tais 
dificuldades relacionadas com a sua 
estabilidade financeira, estes fundos 
podem ser disponibilizados ao Estado-
Membro num programa de crescimento 
específico sob gestão da Comissão. Tal 
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deverá ocorrer com a mais elevada 
eficiência económica com base nos 
programas afetados, mas considerando as 
prioridades. O objetivo deste mecanismo é 
não agravar a situação económica tensa.

Or. de

Alteração 28
Hermann Winkler

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 
dos objetivos intermédios ou finais seja 
significativa, a Comissão deve poder 
suspender os pagamentos ao programa ou, 
no final do período de programação, 
aplicar correções financeiras, para evitar 
que o orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. 
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.

Or. de
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Alteração 29
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. de

Alteração 30
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\900821PT.doc 13/60 PE488.023v01-00

PT

tomar as medidas necessárias. tomar as medidas necessárias. Se um 
Estado-Membro não tomar medidas 
adequadas durante mais de três meses, a 
Comissão pode disponibilizar os fundos 
suspensos, de uma forma controlada, num 
programa gerido por si. Este deverá ter 
como objetivo as prioridades do mais 
elevado apoio ao crescimento, por 
exemplo, da infraestrutura com caráter 
económico, a fim de evitar um prejuízo 
maior para a economia regional e a 
situação social.

Or. de

Alteração 31
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A pedido do Estado-Membro em 
causa, a Comissão deve adotar uma 
decisão ad hoc relativa às disposições e 
condições aplicáveis a este programa, com 
base nos recursos decorrentes das 
correções e suspensões dos Fundos 
Estruturais e do Fundo de Coesão.

Or. de

Alteração 32
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os instrumentos financeiros são cada 
vez mais importantes para potenciar o 
efeito dos Fundos QEC, devido à sua 

(22) Os instrumentos financeiros são cada 
vez mais importantes para potenciar o 
efeito dos fundos QEC, devido à sua
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capacidade para combinar diferentes 
formas de recursos públicos e privados em 
prol dos objetivos de política pública, bem 
como ao facto de os mecanismos de 
financiamento renovável tornarem esse 
apoio mais sustentável a longo prazo.

capacidade para combinar diferentes 
formas de recursos públicos e privados em 
prol dos objetivos de política pública, bem 
como ao facto de os mecanismos de 
financiamento renovável tornarem esse 
apoio mais sustentável a longo prazo, e 
permitem alcançar um leque mais 
alargado de potenciais beneficiários.

Or. it

Justificação

Para uma maior precisão do conceito exposto.

Alteração 33
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) É necessário estabelecer regras 
específicas no que se refere aos montantes 
a aceitar como despesa elegível na altura 
do encerramento, de modo a assegurar que 
os montantes, incluindo custos e taxas de 
gestão, pagos pelos Fundos QEC aos 
instrumentos financeiros são efetivamente 
utilizados para investimentos e pagamentos 
aos beneficiários finais. É igualmente 
necessário estabelecer regras específicas 
sobre a reutilização de recursos atribuíveis 
ao apoio dos Fundos QEC, incluindo a 
utilização de recursos restantes após o 
encerramento dos programas.

(27) É necessário estabelecer regras 
específicas no que se refere aos montantes 
a aceitar como despesa elegível na altura 
do encerramento, de modo a assegurar que 
os montantes, incluindo custos e taxas de 
gestão, pagos pelos Fundos QEC aos 
instrumentos financeiros são efetivamente 
utilizados para investimentos e pagamentos 
aos beneficiários finais. É igualmente 
necessário estabelecer regras específicas 
sobre a reutilização de recursos atribuíveis 
ao apoio dos Fundos QEC, incluindo a 
utilização de recursos restantes após o 
encerramento dos programas. Deverá 
colocar-se à disposição dos 
Estados-Membros com dificuldades 
significativas a nível da sua estabilidade 
financeira estes recursos atribuíveis e 
remanescentes, juntamente com outros 
recursos disponíveis, por exemplo, das 
correções financeiras, sob gestão da 
Comissão e tendo em conta as prioridades 
que mais promovam o crescimento.
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Or. de

Alteração 34
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Para garantir a eficácia, a equidade e o 
impacto sustentável da intervenção dos 
Fundos QEC, são necessárias disposições 
que assegurem a perenidade dos 
investimentos na atividade empresarial e 
nas infraestruturas, evitando que os 
referidos Fundos sejam utilizados para 
introduzir vantagens indevidas. A 
experiência demonstrou que um período de 
cinco anos é o período mínimo adequado a 
ser aplicado, exceto nos casos em que as 
regras em matéria de auxílios estatais
prevejam um período diferente. Convém 
que as ações apoiadas pelo FSE e ações 
que não impliquem um investimento 
produtivo ou um investimento em 
infraestruturas sejam excluídas do requisito 
geral de durabilidade, a não ser que tais 
requisitos derivem de regras aplicáveis em 
matéria de auxílios estatais, bem como 
excluir contribuições para, ou provenientes 
de, instrumentos financeiros.

(41) Para garantir a eficácia, a equidade e o 
impacto sustentável da intervenção dos 
Fundos QEC, são necessárias disposições 
que assegurem a perenidade dos 
investimentos na atividade empresarial e 
nas infraestruturas, evitando que os 
referidos Fundos sejam utilizados para 
introduzir vantagens indevidas. A 
experiência demonstrou que um período de 
dez anos é o período mínimo adequado a 
ser aplicado, exceto nos casos em que as 
regras em matéria de auxílios estatais 
prevejam um período diferente. Convém 
que as ações apoiadas pelo FSE e ações 
que não impliquem um investimento 
produtivo ou um investimento em 
infraestruturas sejam excluídas do requisito 
geral de durabilidade, a não ser que tais 
requisitos derivem de regras aplicáveis em 
matéria de auxílios estatais, bem como 
excluir contribuições para, ou provenientes 
de, instrumentos financeiros.

Or. de

Justificação

Cf. artigo 77.º; Decisão do Parlamento Europeu sobre o Quinto Relatório sobre Coesão da 
Comissão Europeia e a estratégia para a política de coesão após 2013 (2011/2035(INI)).

Alteração 35
Markus Pieper
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Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Na apreciação de grandes projetos, 
a Comissão deve dispor de todas as 
informações necessárias para poder 
avaliar se a contribuição financeira dos 
Fundos contribuirá para perdas 
consideráveis de postos de trabalho em 
determinadas zonas da União Europeia, a 
fim de garantir que o financiamento 
comunitário não promova deslocalizações 
no seio da União.

Or. de

Alteração 36
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-B) Exorta, no caso das ajudas diretas 
a empresas, que seja tido em conta o facto 
de a Política de Coesão, em especial no 
caso das empresas de grande dimensão, 
acabar por financiar efeitos de 
arrastamento por inércia em vez do 
pretendido dinamismo, requerendo-se, 
neste caso, que o financiamento de 
empresas privadas de grande dimensão 
seja canalizado para investimentos na 
área da investigação e do desenvolvimento 
ou disponibilizado indiretamente, de 
forma acrescida, através do apoio às 
infraestruturas;

Or. de
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Alteração 37
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 41-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-C) Exorta ainda à inclusão de uma 
disposição inequívoca no regulamento 
geral sobre os fundos estruturais, 
excluindo o financiamento da União de 
deslocalizações no seio da UE e 
diminuindo o limiar de verificação para 
10 milhões para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado, sendo 
que as grandes empresas são excluídas de 
auxílios diretos e o limite de duração das 
atividades é definido em 10 anos;

Or. de

Alteração 38
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Para incentivar a disciplina financeira, 
é necessário definir mecanismos de 
anulação das autorizações de qualquer 
parte do orçamento atribuído a um 
programa e, em especial, os casos em que o 
montante pode ser excluído da anulação, 
nomeadamente quando os atrasos na 
execução resultam de circunstâncias 
independentes da vontade da parte 
envolvida ou de circunstâncias anormais ou 
imprevisíveis e cujas consequências não 
possam ser evitadas apesar da diligência 
demonstrada.

(51) Para incentivar a disciplina financeira, 
é necessário definir mecanismos de 
anulação das autorizações de qualquer 
parte do orçamento atribuído a um 
programa e, em especial, os casos em que o 
montante pode ser excluído da anulação, 
nomeadamente quando os atrasos na 
execução resultam de circunstâncias 
independentes da vontade da parte 
envolvida ou de circunstâncias anormais ou 
imprevisíveis e cujas consequências não 
possam ser evitadas apesar da diligência 
demonstrada. Caso um Estado-Membro se 
encontre numa situação financeira difícil, 
a Comissão, a pedido do Estado-Membro, 
deve assumir a gestão dos recursos e criar 
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um programa específico, que promova, 
em particular, o crescimento económico 
do Estado-Membro em causa.

Or. de

Alteração 39
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) De forma a promover os objetivos do 
Tratado, ou seja, a coesão económica, 
social e territorial, o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego deve apoiar todas as regiões. 
Com vista a prestar um apoio equilibrado e 
gradual e a refletir os níveis de 
desenvolvimento económico e social, os 
recursos desse objetivo devem ser afetados 
a partir do FEDER e do FSE às regiões
menos desenvolvidas, regiões em transição 
e regiões mais desenvolvidas em função do 
seu produto interno bruto (PIB) per capita
em relação à média da UE. A fim de 
garantir a sustentabilidade a longo prazo 
dos investimentos dos Fundos Estruturais, 
as regiões cujo PIB per capita no período 
de 2007-2013 tenha sido inferior a 75 % 
da média do PIB da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita tenha 
aumentado para mais de 75 % da média do 
PIB da UE-27, devem receber, pelo menos, 
dois terços da sua dotação para 2007-2013. 
Os Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita seja 
inferior a 90 % da média do RNB da União 
devem beneficiar, a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, do apoio do Fundo de Coesão.

(54) De forma a promover os objetivos do 
Tratado, ou seja, a coesão económica, 
social e territorial, o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego deve apoiar todas as regiões. 
Com vista a prestar um apoio equilibrado e 
gradual e a refletir os níveis de 
desenvolvimento económico e social, os 
recursos desse objetivo devem ser afetados 
a partir do FEDER e do FSE às regiões 
menos desenvolvidas, regiões em transição 
e regiões mais desenvolvidas em função do 
seu produto interno bruto (PIB) per capita
em relação à média da UE. A fim de 
garantir a sustentabilidade a longo prazo 
dos investimentos dos Fundos Estruturais, 
as regiões que tenham sido financiadas no 
período de 2007-2013 com base no 
objetivo «convergência», mas cujo PIB 
per capita tenha aumentado para mais de 
75 % da média do PIB da UE-27, devem 
receber, pelo menos, dois terços da sua 
dotação para 2007-2013. Os Estados-
Membros cujo rendimento nacional bruto 
(RNB) per capita seja inferior a 90 % da 
média do RNB da União devem beneficiar, 
a título do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, do apoio do 
Fundo de Coesão.

Or. de
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Alteração 40
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 41
Hermann Winkler

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, devem, em 
princípio, ser transferidos recursos entre as 
várias regiões, exceto em circunstâncias 
devidamente justificadas relacionadas com 
a realização de um ou mais objetivos 
temáticos e, de qualquer forma, não mais 
de 30 % da dotação total para essa 
categoria de regiões.

Or. de
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Alteração 42
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) A fim de garantir um impacto 
económico real, o apoio dos Fundos não 
deverá substituir a despesa pública ou 
despesa estrutural equivalente dos Estados-
Membros nos termos do presente 
regulamento. Além disso, para que o apoio 
dos Fundos tenha em conta o contexto 
económico mais amplo, o nível da despesa 
pública deve ser determinado em função 
das condições macroeconómicas gerais em 
que o financiamento é efetuado, tendo em 
conta os indicadores dos programas de 
estabilidade e convergência apresentados 
anualmente pelos Estados-Membros, em 
conformidade com o Regulamento (CE) nº 
1466/1997, relativo ao reforço da 
supervisão das situações orçamentais e à 
supervisão e coordenação das políticas 
económicas[13]. A verificação pela 
Comissão do princípio da adicionalidade 
deve concentrar-se nos Estados-Membros 
em que as regiões menos desenvolvidas e 
as regiões em transição abranjam, pelo 
menos, 15 % da população, devido à 
importância dos recursos financeiros 
afetados às mesmas.

(60) A fim de garantir um impacto 
económico real, o apoio dos Fundos não 
deverá substituir a despesa pública ou 
despesa estrutural equivalente dos Estados-
Membros nos termos do presente 
regulamento. Além disso, para que o apoio 
dos Fundos tenha em conta o contexto 
económico mais amplo, o nível da despesa 
pública deve ser determinado em função 
das condições macroeconómicas gerais em 
que o financiamento é efetuado, tendo em 
conta os indicadores dos programas de 
estabilidade e convergência apresentados 
anualmente pelos Estados-Membros, em 
conformidade com o Regulamento (CE) nº 
1466/1997, relativo ao reforço da 
supervisão das situações orçamentais e à 
supervisão e coordenação das políticas 
económicas[13]. A verificação pela 
Comissão do princípio da adicionalidade 
deve abranger todas as regiões

Or. de

Alteração 43
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 86-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(86-A) No caso de Estados-Membros que 
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se encontrem numa situação financeira 
difícil ou sob ameaça de tal, e que já 
beneficiem de medidas de apoio de acordo 
com o artigo 22.º, n.º 1, a Comissão pode, 
mediante pedido, disponibilizar os 
recursos corrigidos e/ou recuperados e/ou 
proveitos de juros ou outros fundos em 
gestão centralizada em conformidade com 
o artigo 53.º, n.º 1, alínea a) do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, num programa específico que 
coloque a ênfase no investimento a favor 
do crescimento, em particular, projetos de 
infraestruturas com caráter económico.

Or. de

Alteração 44
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 86-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(86-B) Para não agravar a situação 
financeira de Estados-Membros que já se 
encontrem em dificuldades financeiras 
graves ou sob ameaça de tais dificuldades, 
a Comissão deve, a pedido destes Estados-
Membros, disponibilizar sob gestão da 
Comissão, o mais depressa possível, os 
recursos recuperados ou suspensos 
através de um programa específico que 
vise a promoção concreta do crescimento, 
por exemplo, através do investimento em 
infraestruturas com caráter económico.

Or. de

Alteração 45
Markus Pieper
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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. 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 caso de projetos 
superiores a 10 milhões de euros, a 
Comissão tem obrigação de realizar uma 
auditoria. No entanto, deverá ser possível 
realizar auditorias, em qualquer momento, 
caso existam indícios de irregularidade, 
deslocalização 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 tenha provado 
ser de confiança no período de 
financiamento anterior.

Or. de

Alteração 46
Hermann Winkler

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 

Suprimido
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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 realize consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive junto de peritos.

Or. de

Alteração 47
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as 
decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do Fundo 
de Coesão atribuída a cada Estado-Membro 
para o mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, e, em caso de 
anulação, as decisões para alterar as 
decisões de aprovação dos programas; e, 
no que toca aos Fundos, as decisões que 
identificam as regiões e os 
Estados-Membros que cumprem os 
critérios em matéria de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, as decisões 
que determinam a repartição anual das 
dotações para autorização destinadas aos 
Estados Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do Fundo 
de Coesão atribuída a cada Estado-Membro 
para o mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

Or. de

Alteração 48
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 90
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Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as
decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do Fundo 
de Coesão atribuída a cada Estado-Membro 
para o mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as 
decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do Fundo 
de Coesão atribuída a cada Estado-Membro 
para o mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras, bem como 
as decisões sobre programas específicos 
destinados a Estados-Membros em 
dificuldades financeiras.

Or. de

Alteração 49
Markus Pieper

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

19. «categoria de regiões», a categorização 
das regiões como «região menos 
desenvolvida», «região em transição» ou 
«região mais desenvolvida», em 
conformidade com o artigo 82.º n.º 2;

19. «categoria de regiões», a categorização 
das regiões como «região menos 
desenvolvida» ou «região mais 
desenvolvida», em conformidade com o 
artigo 82.º n.º 2;

Or. de

Alteração 50
Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas 
relevantes 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 
com base nos programas nacionais de 
reforma.

Or. en

Alteração 51
Krišjānis Kariņš

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

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

2. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que o apoio dos Fundos QEC é 
coerente com as políticas e prioridades da 
União e complementar de outros 
instrumentos da União, tendo 
simultaneamente em conta o contexto 
específico de cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 52
Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio dos Fundos QEC deve ser 
executado em estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros.

3. O apoio dos Fundos QEC deve ser 
executado em estreita cooperação entre a 
Comissão e os Estados-Membros, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade.

Or. en

Alteração 53
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela execução dos programas 
e a realização das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em 

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

do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

Or. de

Alteração 54
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento Financeiro, 
com exceção do montante do FC 
transferido para o mecanismo «Interligar 
a Europa» referida no artigo 84.º, n.º 4, e
das ações inovadoras adotadas por 
iniciativa da Comissão nos termos do 
artigo 9.º do Regulamento FEDER, e da 
assistência técnica por iniciativa da 
Comissão.

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento Financeiro, 
com exceção das ações inovadoras 
adotadas por iniciativa da Comissão nos 
termos do artigo 9.º do Regulamento 
FEDER, e da assistência técnica por 
iniciativa da Comissão.

Or. ro

Alteração 55
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 
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partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), 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 (a seguir 
designado por «Regulamento 
Financeiro»)[28], com exceção do 
montante do FC transferido para a 
Facilidade «Interligar a Europa» referida 
no artigo 84.º, n.º 4, e das ações inovadoras 
adotadas por iniciativa da Comissão nos 
termos do artigo 9.º do Regulamento 
FEDER, e da assistência técnica por 
iniciativa da Comissão.

partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), 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 (a seguir 
designado por «Regulamento 
Financeiro»)[28], com exceção do 
montante do FC transferido para a 
Facilidade «Interligar a Europa» referida 
no artigo 84.º, n.º 4, e das ações inovadoras 
adotadas por iniciativa da Comissão nos 
termos do artigo 9.º do Regulamento 
FEDER, e da assistência técnica por 
iniciativa da Comissão e dos programas 
mencionados no artigo 22.º, n.º 2, alínea 
a), de apoio a Estados-Membros em 
dificuldades financeiras.

Or. de

Alteração 56
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

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

9. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguraram a eficácia dos Fundos QEC, 
em especial através da monitorização, da 
apresentação de relatórios e da avaliação, 
bem como da transparência dos processos 
de seleção, sublinhando a necessidade de 
tornar públicas as justificações.

Or. en

Alteração 57
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguraram a eficiência e eficácia dos 
Fundos QEC através do cumprimento dos 
objetivos propostos e através da 
monitorização, da apresentação de 
relatórios e da avaliação.

Or. ro

Alteração 58
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 4, deve estabelecer uma 
parceria com os organismos locais e 
regionais pertinentes, bem como os 
seguintes parceiros:

Or. de

Alteração 59
Silvia-Adriana Ţicău

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 140.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar, no prazo de três meses a contar da 
data de adoção do presente regulamento,
atos delegados, em conformidade com o 
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objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

artigo 140.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram que a igualdade entre homens e 
mulheres e a conciliação da vida familiar 
com a vida profissional com vista ao 
aumento do emprego entre as mulheres
sejam promovidos e que a integração da 
perspetiva do género seja garantida na 
preparação e execução dos programas.

Or. ro

Alteração 61
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 62
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos dos Fundos QEC são 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto no artigo 11.º do Tratado, tendo 
em conta o princípio do poluidor-pagador.

Os objetivos dos Fundos QEC são 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável integrado e 
da promoção, por parte da União, do 
objetivo de proteger e melhorar o 
ambiente, como previsto nos artigos 11.º e 
19.º do Tratado, tendo em conta o princípio 
do poluidor-pagador e a necessidade de 
evitar, no futuro, custos externos para a 
sociedade europeia.

Or. en

Alteração 63
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte II – 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 
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 

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar, com base na legislação em
matéria de ambiente em vigor, que os 
requisitos em matéria de proteção 
ambiental, de eficiência dos recursos, de 
proteção da biodiversidade e dos 
ecossistemas, de adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos, da 
capacidade de resistência às catástrofes 
ecossistémicas e de prevenção e gestão de 
riscos são promovidos na preparação e 
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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. O ato de execução será 
adotado nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3.

execução dos Contratos de Parceria e 
incluídos como objetivos nos programas. 
Os Estados-Membros devem prestar 
informações relativas ao apoio aos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas e biodiversidade, de acordo com 
a metodologia adotada pela Comissão. A 
Comissão adotará esta metodologia por 
meio de um ato de execução. O ato de 
execução será adotado nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 65
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Os esforços desenvolvidos no âmbito da política regional, destinados a reforçar a 
competitividade económica, centram-se nas pequenas e médias empresas. No entanto, as 
grandes empresas também desempenham um papel estrutural importante, por exemplo, como 
interlocutores no desenvolvimento de zonas industriais. De acordo com a iniciativa 
emblemática «Uma política industrial para a era da globalização», deve ser mantida a 
possibilidade de apoiar as grandes empresas, embora a atenção permaneça centrada nas 
PME.

Alteração 66
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono em todos os 
setores;

(4) apoiar a transição para uma economia 
eficiente e baseada em energias 
renováveis em todos os setores;

Or. en

Alteração 67
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono em todos os 
setores;

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono e de poluentes 
com maior impacto em todos os setores;

Or. it
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Justificação

Abranger outros poluentes, além do carbono, no processo de redução da poluição.

Alteração 68
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono em todos os 
setores;

(4) expandir o fabrico e apoiar a transição 
para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores;

Or. ro

Alteração 69
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) promover a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão de riscos;

(5) promover a adaptação às alterações 
climáticas ecossistémicas e a prevenção e 
gestão de riscos;

Or. en

Alteração 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) aumentar a eficiência energética em 
todos os setores, em especial nos setores 
da construção e da habitação;

Or. ro

Alteração 71
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) proteger o ambiente e o património 
cultural e promover a eficiência 
energética, bem como a sua gestão eficaz, 
através de um envolvimento adequado do 
setor privado;

Or. en

Alteração 72
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

É essencial incluir a proteção do património cultural nos objetivos temáticos dos fundos do 
Quadro Estratégico Comum. Além disso, a proposta está em consonância com o disposto no 
artigo 5.º, n .º 6, alínea c), do Regulamento relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
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Regional.

Alteração 73
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 9 – 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. en

Alteração 74
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) promover transportes sustentáveis e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais redes de infraestruturas;

(7) promover transportes intermodais e 
mobilidade sustentáveis, com uma 
incidência sobre a eliminação de 
estrangulamentos e a construção das 
ligações transfronteiriças em falta nos 
transportes dotados de infraestruturas 
intermodais sustentáveis;

Or. en

Alteração 75
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) promover transportes sustentáveis e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais redes de infraestruturas;

(7) promover transportes sustentáveis em 
todas as regiões, promover a título 
prioritário a ligação das regiões menos 
desenvolvidas às infraestruturas de 
transporte transeuropeias e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de 
infraestruturas;

Or. ro

Alteração 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 77
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro
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Alteração 78
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) reforçar a capacidade institucional, 
incluindo o reforço das capacidades dos 
parceiros referidos no artigo 5.º, em 
especial das autoridades locais e regionais 
e das organizações da sociedade civil, e 
uma administração pública eficiente e 
inovadora.

Or. en

Alteração 79
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) aumentar a coesão económica, 
social e territorial;

Or. ro

Alteração 80
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – parágrafo 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 
macrorregionais 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 
macrorregionais e as estratégias ou 
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sinergias fluviais e das bacias marítimas;

Or. ro

Alteração 81
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 11 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com as 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.

(f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com as recomendações específicas 
por país relevantes, nos termos do artigo 
121.º, n.º 2, do Tratado e as recomendações 
relevantes do Conselho adotadas nos 
termos do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado 
com base nos programas nacionais de 
reforma.

Or. en

Alteração 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Adoção e revisão Revisão

Or. ro

Alteração 83
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

O Quadro Estratégico Comum encontra-se 
em anexo ao presente regulamento.

Or. de

Alteração 84
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão pode apresentar uma proposta 
de alteração ao legislador por iniciativa 
do mesmo.

Or. de

Alteração 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Se houver 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 
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Quadro Estratégico Comum revisto. Quadro Estratégico Comum revisto.

Or. ro

Alteração 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro, com o apoio e a 
colaboração da Comissão, elabora, até 30 
de setembro de 2013, um Contrato de 
Parceria, para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020.

Or. ro

Alteração 87
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 4, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

Or. de

Alteração 88
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
A Comissão é parceiro de pleno direito de
cada Estado-Membro e é responsável, na 
mesma proporção, pelo cumprimento dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020.

Or. ro

Alteração 89
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 14 – parágrafo 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 relevantes, nos termos 
do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado com base nos programas 
nacionais de reforma;

Or. en

Alteração 90
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 91
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – parágrafo 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 
macrorregionais e das bacias marítimas;

(v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macrorregionais e as estratégias fluviais e 
das bacias marítimas e as sinergias 
existentes;

Or. ro

Alteração 92
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – parágrafo 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 

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

Or. de

Alteração 93
Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) uma estratégia integrada para o 
desenvolvimento de infraestruturas 
regionais, em particular com vista à 
utilização integrada dos fundos QEC, da 
facilidade «Interligar a Europa» e dos 
fundos RTE, com especial incidência nas 
ligações transfronteiras e nas ligações 
regionais aos eixos transnacionais de 
transportes;

Or. de

Alteração 94
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) um quadro consolidado dos objetivos 
intermédios e metas estabelecidos nos 
programas para o quadro de desempenho 
referido no artigo 19.º, n.º 1, juntamente 
com a metodologia e o mecanismo para 
garantir a coerência dos vários programas e 
Fundos QEC;

i) um quadro consolidado dos objetivos 
intermédios e metas mensuráveis, 
quantitativos e qualitativos, estabelecidos 
nos programas para o quadro de 
desempenho referido no artigo 19.º, n.º 1, 
juntamente com a metodologia e o 
mecanismo para garantir a coerência dos 
vários programas e Fundos QEC;

Or. en
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Alteração 95
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – parágrafo 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 ex ante e das 
ações a adotar aos níveis europeu, nacional 
e regional, bem como o calendário para a 
sua aplicação, no caso de não estarem 
cumpridas essas condições;

Or. de

Alteração 96
Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 97
Silvia-Adriana Ţicău

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 do Contrato de Parceria, o mais 
tardar quatro meses após a sua 
apresentação pelo Estado-Membro, depois 
de as observações da Comissão terem sido 
tidas em conta. O Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem colaborar a 
fim de adotar o Contrato de Parceria o 
mais rapidamente possível. Em qualquer 
caso, o período máximo para a aprovação 
do Contrato de Parceria não deverá 
exceder os seis meses após a transmissão
do mesmo ao Estado-Membro. O Contrato 
de Parceria não entrará em vigor antes de 1 
de janeiro de 2014.

Or. ro

Alteração 98
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um Estado-Membro proponha 
alterações ao Contrato de Parceria, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
em conformidade com o n.º 1 e, se for caso 
disso, adotar uma decisão, através de um 
ato de execução, que aprove essas 

3. Caso um Estado-Membro proponha 
alterações ao Contrato de Parceria, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
em conformidade com o n.º 1 e adotar uma 
decisão, no prazo de um mês, através de 
um ato de execução, que aprove essas 
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alterações. alterações.

Or. ro

Alteração 99
Hermann Winkler

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 são definidas, para 
cada Fundo QEC, nas regras específicas 
dos Fundos. Estas condições ex ante
devem, obrigatoriamente, ter uma ligação 
estreita, a nível de conteúdo, com a 
execução efetiva dos fundos do QEC.

Or. de

Alteração 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a 
garantir o cumprimento de uma condição 
ex ante. A não realização dessas ações de 
acordo com o prazo previsto no programa 

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

Or. ro

Alteração 101
Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo com 
o prazo previsto no programa constitui uma 
razão para a suspensão dos pagamentos 
pela Comissão.

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo com 
o prazo previsto no programa constitui uma 
razão para a suspensão dos pagamentos 
pela Comissão. No caso de 
Estados-Membros que se encontrem em 
dificuldades financeiras ou sob ameaça de 
tais dificuldades, é aplicável o artigo 22.º, 
n.º 2-A (pedido de programa especial sob 
gestão da Comissão).

Or. de

Alteração 102
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 103
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 18 – parágrafo 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.

Um Estado-Membro pode, por sua 
iniciativa, decidir criar uma reserva 
nacional de desempenho para a 
prossecução do objetivo de «Investimento 
no Crescimento e no Emprego», 
correspondente a 5 % da respetiva 
afetação total.

Or. en

Justificação

Uma reserva de desempenho obrigatória comprometeria a eficácia da política de coesão, 
pois seriam definidos objetivos facilmente concretizáveis a fim de garantir o recebimento do 
financiamento reservado para os fins em causa. Por este motivo, a reserva de desempenho 
não deve ser obrigatória. Os Estados-Membros podem optar pela implementação de uma 
reserva a nível nacional.

Alteração 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 
anual do desempenho dos programas em 
cada Estado-Membro. Em 2017 e 2019, 
serão realizadas análises e retificações 
intercalares 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.

Or. ro

Alteração 105
Silvia-Adriana Ţicău

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 intercalar 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.

Or. ro

Alteração 106
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20
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Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. de

Alteração 107
Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

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

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.

Or. en

Alteração 108
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. Caso existam indícios resultantes de uma 
análise de desempenho de que uma 
prioridade não atingiu os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho, a Comissão, juntamente com 
o Estado-Membro, toma as medidas 
necessárias.

Or. ro

Alteração 109
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho, pode aplicar correções 
financeiras às prioridades em causa, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. São conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 140.º, com 
vista a estabelecer os critérios e a 
metodologia para determinar o nível de 
correção financeira a aplicar.

4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho, pode aplicar correções 
financeiras às prioridades em causa, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. São conferidos poderes à 
Comissão, após consulta dos 
Estados-Membros envolvidos e em 
cooperação com os mesmos, para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 142.º, com vista a estabelecer os 
critérios e a metodologia para determinar o 
nível de correção financeira a aplicar.

Or. ro
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Alteração 110
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. de

Alteração 111
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Estado-Membro, em colaboração com 
a Comissão, elabora a proposta de 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas relevantes no prazo de um mês.

Or. ro

Alteração 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a Comissão não formular 
observações ou se as eventuais 
observações forem satisfatoriamente tidas 
em conta, a Comissão adota, o mais 

3. A Comissão adota uma decisão para 
aprovar as alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas relevantes no 
prazo de 15 dias a partir da primeira 
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rapidamente possível, uma decisão para 
aprovar as alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas relevantes.

alteração acordada.

Or. ro

Alteração 113
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. ro

Alteração 115
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21.º – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o Conselho conclua, em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento 
(UE) n.º …./2011 [relativo à prevenção e 
à correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos] que, em por duas vezes 
sucessivas, o Estado-Membro não 
apresentou um plano de medidas 
corretivas suficiente, ou o Conselho adote 
uma decisão que declare o 
incumprimento, em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 4, do referido regulamento;

Suprimido

Or. ro

Alteração 116
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) a Comissão conclua que o 
Estado-Membro não tomou as medidas de 

Suprimido
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execução do programa de ajustamento 
referido no Regulamento (UE) 
n.º 407/2010 do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho e, consequentemente, decida 
não autorizar o pagamento da assistência 
financeira concedida a este 
Estado-Membro; ou

Or. ro

Alteração 117
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 118
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros que satisfaçam 
uma das condições mencionadas no 
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artigo 22.º, n.º 1, alínea a), b) ou c), 
podem, com vista à estabilização da sua 
situação económica e à prevenção de uma 
perda importante de recursos, incumbir a 
Comissão, através de um ato de execução, 
de criar um programa em conformidade 
com o artigo 53.º, alínea a), do 
Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias1 (de forma centralizada), que 
garanta que os pagamentos suspensos 
e/ou recuperados do Estado-Membro em 
causa permitam, o mais atempadamente 
possível, cumprir os objetivos 
mencionados no artigo 21.º, n.º 4, do 
presente regulamento: maximizar o 
impacto dos recursos disponíveis no 
crescimento e na competitividade;
_________
1 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

Or. de

Alteração 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 8 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão anula sem demora a suspensão 
dos pagamentos e das autorizações, caso o 
Estado-Membro proponha alterações ao 
Contrato de Parceria e aos programas 
relevantes, como solicitado pela Comissão, 
que sejam aprovadas pela Comissão e, se 
for caso disso:

A Comissão anula sem demora a suspensão 
dos pagamentos e das autorizações, caso o 
Estado-Membro proponha alterações ao 
Contrato de Parceria e aos programas 
relevantes e, se for caso disso:

Or. ro
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Alteração 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao mesmo tempo, o Conselho decide, sob 
proposta da Comissão, reorçamentar as 
autorizações suspensas em conformidade 
com o artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 
[...] do Conselho, que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014 a 2020.

Ao mesmo tempo, o Conselho decide, sob 
proposta da Comissão, reorçamentar 
imediatamente as autorizações suspensas 
em conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] do Conselho, 
que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período de 2014 a 2020.

Or. ro

Alteração 121
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros que satisfaçam 
uma das condições mencionadas no n.º 1, 
alínea a), b) ou c), podem, com vista à 
estabilização da sua situação económica e 
à prevenção de uma perda importante de 
recursos, incumbir a Comissão, através de 
um ato de execução, de criar um 
programa em conformidade com o artigo 
53.º, alínea a), do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias (de forma 
centralizada), que garanta que os 
pagamentos suspensos e/ou recuperados 
do Estado-Membro em causa permitam, o 
mais atempadamente possível, cumprir os 
objetivos mencionados no artigo 21.º, 
n.º 4, do presente regulamento: 
maximizar o impacto dos recursos 
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disponíveis no crescimento e na 
competitividade;
1 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

Or. de


