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Alteração 122
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada prioridade estabelece indicadores 
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de
cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

Cada prioridade estabelece indicadores 
qualitativos e quantitativos mensuráveis
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de 
cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

Or. en

Alteração 123
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) indicadores relacionados com o 
impacto das operações no desempenho 
ambiental e nas alterações climáticas.

Or. en

Alteração 124
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para cada Fundo QEC, as regras 
específicas dos Fundos definem 
indicadores comuns e podem prever 
indicadores específicos dos diferentes 
programas.

Para cada Fundo QEC, as regras 
específicas dos Fundos definem 
indicadores qualitativos e quantitativos
mensuráveis comuns e podem prever 
indicadores específicos dos diferentes 
programas.

Or. en

Alteração 125
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir objetivos e metas qualitativos 
e quantitativos mensuráveis, indicadores 
específicos dos programas e uma descrição 
das ações a tomar para cumprir os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e

Or. en

Alteração 126
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, determina o 
montante indicativo do apoio a ser 

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, tem por base 
uma avaliação da resistência ao carbono 
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utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas.

e determina o montante indicativo do apoio 
a ser utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas. A Comissão deve 
definir uma metodologia comum para 
essas avaliações, de acordo com o 
procedimento a que se refere o artigo 
143.º.

Or. en

Alteração 127
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
2, do Tratado, bem como as 
recomendações do Conselho adotadas em 
virtude do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
tendo em conta a avaliação ex ante. Essa 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia do programa, nos 
objetivos, indicadores e metas 
correspondentes e na afetação dos recursos 
orçamentais.

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas relevantes
formuladas para cada país ao abrigo do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, bem como 
as recomendações do Conselho adotadas
em virtude do artigo 148.º, n.º 4, do 
Tratado com base nos Programas 
Nacionais de Reforma, tendo em conta a 
avaliação ex ante. Essa avaliação deve 
incidir, em particular, na adequação da 
estratégia do programa, nos objetivos, 
indicadores e metas correspondentes e na 
afetação dos recursos orçamentais.

Or. en

Alteração 128
Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
2, do Tratado, bem como as 
recomendações do Conselho adotadas em 
virtude do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
tendo em conta a avaliação ex ante. Essa 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia do programa, nos 
objetivos, indicadores e metas 
correspondentes e na afetação dos recursos 
orçamentais.

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
2, do Tratado, bem como as 
recomendações do Conselho adotadas em 
virtude do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
tendo em conta a avaliação ex ante. Essa 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia do programa, nos 
objetivos, indicadores e metas 
correspondentes e na afetação dos recursos 
orçamentais. A decisão deve ser precedida 
de um processo transparente.

Or. en

Alteração 129
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão emite as suas observações 
no prazo de três meses, a partir da data de 
apresentação do programa. O 
Estado-Membro fornece à Comissão todas 
as informações adicionais necessárias e, se 
for caso disso, procede à revisão do 
programa proposto.

2. A Comissão emite as suas observações 
no prazo de dois meses, a partir da data de 
apresentação do programa. O 
Estado-Membro fornece à Comissão todas 
as informações adicionais necessárias e, se 
for caso disso, procede à revisão do 
programa proposto em cooperação com a 
Comissão.

Or. ro
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Alteração 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, a Comissão aprova 
cada programa, o mais tardar, seis meses 
após a sua apresentação formal pelos 
Estados-Membros, desde que as eventuais 
observações formuladas pela Comissão 
tenham sido levadas em consideração de 
forma satisfatória, mas nunca antes de 1 de 
janeiro de 2014 nem antes da adoção pela 
Comissão da decisão que aprova o 
Contrato de Parceria.

3. Em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, a Comissão aprova 
cada programa, o mais tardar, quatro
meses após a sua apresentação formal 
pelos Estados-Membros, desde que as 
eventuais observações formuladas pela 
Comissão tenham sido levadas em 
consideração de forma satisfatória, mas 
nunca antes de 1 de janeiro de 2014 nem 
antes da adoção pela Comissão da decisão 
que aprova o Contrato de Parceria. O 
Estado-Membro em causa e a Comissão 
devem cooperar de forma a assegurar que 
cada programa seja adotado com a maior 
brevidade possível. De qualquer o modo, o 
período máximo para a aprovação de 
cada programa não deve ser superior a 
seis meses a contar da data de 
apresentação do programa pelo 
Estado-Membro.

Or. ro

Alteração 131
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia a informação 
fornecida, em conformidade com o n.º 1, 
tendo em conta a fundamentação 
apresentada pelo Estado-Membro. A 
Comissão pode emitir observações e o 

2. A Comissão avalia a informação 
fornecida, em conformidade com o n.º 1, 
tendo em conta a fundamentação 
apresentada pelo Estado-Membro. A 
Comissão pode emitir observações e o 
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Estado-Membro tem de prestar à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias. Em conformidade com as 
regras específicas dos Fundos, a Comissão 
aprova os pedidos de alteração dos 
programas, o mais tardar, cinco meses após 
a sua apresentação formal pelo 
Estado-Membro, desde que as eventuais 
observações da Comissão tenham sido 
consideradas de forma satisfatória. Se 
necessário, a Comissão altera 
simultaneamente a decisão que aprova o 
Contrato de Parceria em conformidade com 
o artigo 15.º, n.º 3.

Estado-Membro tem de prestar à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias. Em conformidade com as 
regras específicas dos Fundos, a Comissão 
aprova os pedidos de alteração dos 
programas, o mais tardar, um mês após a 
sua apresentação formal pelo 
Estado-Membro, desde que as eventuais 
observações da Comissão tenham sido 
consideradas de forma satisfatória. Se 
necessário, a Comissão altera 
simultaneamente a decisão que aprova o 
Contrato de Parceria em conformidade com 
o artigo 15.º, n.º 3.

Or. ro

Alteração 132
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

(b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto; na 
formação do grupo deve procurar obter-se 
igualdade de género.

Or. en

Alteração 133
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A seleção e aprovação de todas as 
estratégias de desenvolvimento local são 
concluídas, o mais tardar, em 31 de 
dezembro de 2015.

4. A seleção e aprovação de todas as 
estratégias de desenvolvimento local são 
concluídas, o mais tardar, em 31 de 
dezembro de 2014.

Or. ro

Alteração 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de determinar a 
zona e população abrangidas pela 
estratégia referida no n.º 1, alínea a).

6. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados num máximo de três 
meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de determinar a 
zona e população abrangidas pela 
estratégia referida no n.º 1, alínea a).

Or. ro

Alteração 135
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 49 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
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uma seleção por procedimento escrito; uma seleção por procedimento escrito;

Or. ro

Alteração 136
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 31 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) os custos operacionais e de animação da 
estratégia de desenvolvimento local, até ao 
limite de 25 % do total de despesa pública 
incorrida no âmbito dessa estratégia.

d) os custos operacionais e de animação da 
estratégia de desenvolvimento local, até ao 
limite de 15 % do total de despesa pública 
incorrida no âmbito dessa estratégia.

Or. ro

Alteração 137
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre a avaliação ex 
ante dos instrumentos financeiros, a 
combinação dos apoios concedidos aos 
beneficiários finais sob a forma de 
subvenções, bonificações de juros, 
contribuições para prémios de garantias e 
instrumentos financeiros, e definir regras 
adicionais específicas em matéria de 
elegibilidade da despesa e regras 
específicas sobre os tipos de ação que não 
podem ser apoiados pelos instrumentos 
financeiros.

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, no prazo máximo de 
três meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre a avaliação ex 
ante dos instrumentos financeiros, a 
combinação dos apoios concedidos aos 
beneficiários finais sob a forma de 
subvenções, bonificações de juros, 
contribuições para prémios de garantias e 
instrumentos financeiros, e definir regras 
adicionais específicas em matéria de 
elegibilidade da despesa e regras 
específicas sobre os tipos de ação que não 
podem ser apoiados pelos instrumentos 
financeiros.
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Or. ro

Alteração 138
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer regras específicas para certos 
tipos de instrumentos financeiros referidos 
na alínea b), e determinar que realizações 
poderão ser concretizadas através desses 
instrumentos.

A Comissão adotará atos delegados, no 
prazo máximo de três meses a contar da 
data de adoção do presente regulamento,
a fim de estabelecer regras específicas para 
certos tipos de instrumentos financeiros 
referidos na alínea b), e determinar que 
realizações poderão ser concretizadas 
através desses instrumentos.

Or. ro

Alteração 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer as 
regras em matéria de financiamento e as 
funções e responsabilidade das entidades às 
quais sejam confiadas as ações de 
execução, e definir os custos e taxas de 
gestão.

São conferidos poderes à Comissão para
adotar atos delegados, no prazo máximo de 
três meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer as 
regras em matéria de financiamento e as 
funções e responsabilidade das entidades às 
quais sejam confiadas as ações de 
execução, e definir os custos e taxas de 
gestão.

Or. ro
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Alteração 140
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer regras pormenorizadas 
para os requisitos específicos em matéria 
de transferência e gestão dos ativos geridos 
pelas entidades às quais sejam confiadas as 
ações de execução, e determinar as 
modalidades de conversão dos ativos em 
euros para as moedas nacionais.

7. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, no prazo 
máximo de três meses a contar da data de 
adoção do presente regulamento, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer regras pormenorizadas 
para os requisitos específicos em matéria 
de transferência e gestão dos ativos geridos 
pelas entidades às quais sejam confiadas as 
ações de execução, e determinar as 
modalidades de conversão dos ativos em 
euros para as moedas nacionais.

Or. ro

Alteração 141
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim estabelecer as 
disposições relativas à gestão e ao controlo 
dos instrumentos financeiros aplicados nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea a), e 
n.º 4, alínea b), subalíneas i), ii) e iii).

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, no prazo máximo de 
três meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim estabelecer as 
disposições relativas à gestão e ao controlo 
dos instrumentos financeiros aplicados nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea a), e 
n.º 4, alínea b), subalíneas i), ii) e iii).

Or. ro
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Alteração 142
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as regras específicas aplicáveis 
ao pagamento e retirada de pagamentos 
para os instrumentos financeiros, bem 
como as consequências eventuais para os 
pedidos de pagamento.

5. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, no prazo 
máximo de três meses a contar da data de 
adoção do presente regulamento e em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as regras específicas aplicáveis 
ao pagamento e retirada de pagamentos 
para os instrumentos financeiros, bem 
como as consequências eventuais para os 
pedidos de pagamento.

Or. ro

Alteração 143
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 37 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros em situação 
financeira delicada que preencham uma 
das condições referidas no artigo 22.º, 
n.º 1, devem, eventualmente com o apoio 
da Comissão, investir os juros ou outros 
lucros para aumentar o crescimento ou a 
competitividade, sobretudo em projetos de 
infraestruturas de cariz económico.

Or. de

Alteração 144
Markus Pieper
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Infraestruturas

Or. de

Alteração 145
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros em situação 
financeira delicada que preencham uma 
das condições referidas no artigo 22.º, 
n.º 1, devem utilizar os meios referidos 
nos n.os 1 e 2 do referido artigo, 
eventualmente com o apoio da Comissão, 
com o objetivo de aumentar o crescimento 
ou a competitividade, sobretudo em 
projetos de infraestruturas de cariz 
económico.

Or. de

Alteração 146
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros em situação 
financeira delicada que preencham as 
condições referidas no artigo 22.º, n.º 1 
devem utilizar os meios referidos nos n.os

1 e 2 do referido artigo, eventualmente 
com o apoio da Comissão, com o objetivo 
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de aumentar o crescimento ou a 
competitividade, sobretudo em projetos de 
infraestruturas de cariz económico.

Or. de

Alteração 147
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto. Na formação do 
comité deve procurar obter-se igualdade 
de género.

Or. en

Alteração 148
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão participa nos trabalhos do 
Comité de Monitorização.

Or. ro

Alteração 149
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro apresenta um relatório 
final de execução do programa até 30 de 
setembro de 2023 para o FEDER, o FSE e 
o Fundo de Coesão, e um relatório anual de 
execução para o FEADER e o FEAMP.

O Estado-Membro apresenta um relatório 
intercalar sobre a execução dos 
programas até 31 de dezembro de 2018 e
um relatório final de execução do 
programa até 30 de setembro de 2023 para 
o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão, e 
um relatório anual de execução para o 
FEADER e o FEAMP.

Or. ro

Alteração 150
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Será publicado um resumo para os 
cidadãos sobre o conteúdo do relatório 
anual de execução e do relatório final.

8. A Comissão submete ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho relatórios anuais 
e intercalares sobre o modo como os 
fundos estão a ser usados e sobre a 
concretização dos objetivos estratégicos 
da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.

Or. ro

Alteração 151
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização b) os progressos registados na realização 
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da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos qualitativos e quantitativos 
mensuráveis adotados para cada programa 
no quadro de desempenho e ao apoio 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 152
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela realização de avaliações ex ante, tendo 
em vista uma maior qualidade na 
elaboração dos programas.

1. Os Estados-Membros, em cooperação e 
sob a orientação da Comissão, são 
responsáveis pela realização de avaliações 
ex ante, tendo em vista uma maior 
qualidade na elaboração dos programas.

Or. ro

Alteração 153
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas com o quadro estratégico 
comum, o Contrato de Parceria e as 
recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas com o quadro estratégico 
comum, o Contrato de Parceria e as 
recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, com base nos Programas 
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Nacionais de Reforma;

Or. en

Alteração 154
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A avaliação ex ante inclui, se for caso 
disso, os requisitos em matéria de 
avaliação ambiental estratégica definidos 
na Diretiva 2001/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 
2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente.

4.A avaliação ex ante inclui os requisitos 
em matéria de avaliação ambiental 
estratégica definidos na Diretiva 
2001/42/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa 
à avaliação dos efeitos de determinados 
planos e programas no ambiente, 
nomeadamente o impacto nas alterações 
climáticas e na biodiversidade, bem como, 
quando pertinente, aspetos 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 155
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 

1. As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão e pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 
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nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

Or. ro

Alteração 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa da Comissão ou em seu 
nome, os Fundos QEC podem apoiar as 
medidas de preparação, monitorização, 
assistência administrativa e técnica, 
avaliação, auditoria e controlo que sejam 
necessárias para a execução do presente 
regulamento.

Por iniciativa da Comissão ou em seu 
nome, ou a pedido de um Estado-Membro 
após a aprovação pela Comissão, os 
Fundos QEC podem apoiar as medidas de 
preparação, monitorização, assistência 
administrativa e técnica, avaliação, 
auditoria e controlo que sejam necessárias 
para a execução do presente regulamento.

Or. ro

Alteração 157
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de determinar a 
taxa fixa e respetivos métodos referidos na 
alínea c) acima.

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, no prazo máximo de 
três meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de determinar a 
taxa fixa e respetivos métodos referidos na 
alínea c) acima.

Or. ro
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Alteração 158
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
apenas elegíveis se não forem recuperáveis 
ao abrigo da legislação nacional em 
matéria de IVA e forem pagos por um 
beneficiário.

Or. de

Alteração 159
Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 160
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 65 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão e cada Estado-Membro 
são conjuntamente responsáveis pela 
concretização dos objetivos estabelecidos 
e pela boa gestão dos fundos.

Or. ro

Alteração 161
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 66 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às reservas de 
eficiência e de crescimento e 
competitividade, as autorizações 
orçamentais seguem a decisão da 
Comissão que aprova a alteração do
programa.

Suprimido

Or. de

Alteração 162
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às reservas de 
eficiência e de crescimento e 
competitividade, as autorizações 
orçamentais seguem a decisão da 
Comissão que aprova a alteração do 
programa.

Suprimido
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Or. en

Alteração 163
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que:

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de três meses, sempre que:

Or. ro

Alteração 164
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 77 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um Estado-Membro em situação 
financeira delicada preencher uma das 
condições definidas no artigo 22.º, n.º 1, a 
Comissão deverá utilizar um ato de 
execução para criar um programa 
separado de gestão central nos termos do 
artigo 53.º-A do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002, para agrupar e 
utilizar fundos suspensos e/ou 
recuperados, bem como rendimentos dos 
juros ou fundos não utilizados dos 
Estados-Membros em questão, ou para 
estimular, da melhor forma, o 
crescimento e o desempenho económico, 
especialmente em projetos de 
infraestruturas de cariz económico;
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Or. de

Alteração 165
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 80 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para Estados-Membros em situação 
financeira delicada que preencham uma 
das condições definidas no artigo 22.º, 
n.º 1, os fundos reduzidos que se 
enquadrem no âmbito de um programa 
criado pela Comissão através de um ato 
de execução, ao abrigo do artigo 53.º-A do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, serão investidos em 
prioridades de estimulação do 
crescimento e do desenvolvimento 
económico, em especial projetos de 
infraestruturas de cariz económico, de 
modo a evitar mais danos económicos 
para as regiões;

Or. de

Alteração 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 81 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) aumento da eficiência energética nos 
setores da construção e dos transportes; 
deve ser dada especial atenção ao 
aumento da eficiência energética dos 
edifícios.

Or. ro
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Alteração 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos Estruturais apoiam o objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego, em todas as regiões que 
correspondem ao nível 2 da Nomenclatura
Comum das Unidades Territoriais 
Estatísticas (a seguir, designadas por «nível 
NUTS 2»), instituída pelo Regulamento 
(CE) n.º 1059/2003.

1. Os Fundos Estruturais apoiam o objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego, em todas as regiões que 
correspondem aos níveis 2 e 3 da 
Nomenclatura
Comum das Unidades Territoriais 
Estatísticas (a seguir, designadas por «nível 
NUTS 2 e 3»), instituída pelo Regulamento 
(CE) n.º 1059/2003.

Or. ro

Alteração 168
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego são atribuídos de acordo com três
categorias de regiões do nível NUTS 2:

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego são atribuídos de acordo com 
duas categorias de regiões do nível NUTS 
2:

Or. de

Alteração 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego são atribuídos de acordo com três 
categorias de regiões do nível NUTS 2:

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego são atribuídos de acordo com três 
categorias de regiões dos níveis NUTS 2 e 
3:

Or. ro

Alteração 170
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) regiões em transição, cujo PIB 
per capita se situa entre 75 % e 90 % da 
média do PIB da UE-27;

Suprimido

Or. de

Alteração 171
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) regiões em transição, cujo PIB 
per capita se situa entre 75 % e 90 % da 
média do PIB da UE-27;

Suprimido

Or. de

Alteração 172
Markus Pieper
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As regiões menos desenvolvidas que 
tenham sido apoiadas nesta categoria 
durante mais de dois períodos de 
financiamento e que, apesar de terem 
recebido o valor máximo do 
financiamento, não tenham conseguido 
registar melhorias das suas situações 
económicas, sociais e ambientais, no 
período subsequente serão colocadas 
numa categoria com um teor mais elevado 
de cofinanciamento nacional.

Or. de

Alteração 173
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 174
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 82 – n.º 4



AM\901426PT.doc 27/68 PE489.408v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

4. Logo após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão adotará 
uma decisão, por meio de atos de 
execução, para estabelecer a lista das 
regiões que cumprem os critérios das três
categorias de regiões referidas no n.º 2 e 
dos Estados-Membros que cumprem os 
critérios do n.º 3. Esses atos de execução 
são adotados nos termos do procedimento 
de exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 
3. A lista é válida de 1 de janeiro de 2014 a 
31 de dezembro de 2020.

4. Logo após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão adotará 
uma decisão, por meio de atos de 
execução, para estabelecer a lista das 
regiões que cumprem os critérios das duas
categorias de regiões referidas no n.º 2 e 
dos Estados-Membros que cumprem os 
critérios do n.º 3. Esses atos de execução 
são adotados nos termos do procedimento 
de exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 
3. A lista é válida de 1 de janeiro de 2014 a 
31 de dezembro de 2020.

Or. de

Alteração 175
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – título

Texto da Comissão Alteração

Recursos para os objetivos de Investimento 
no Crescimento e no Emprego e de 
Cooperação Territorial Europeia

Recursos para os objetivos de Investimento 
no Crescimento e no Emprego, de 
Cooperação Territorial Europeia e de 
aumento da eficiência energética

Or. ro

Alteração 176
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 50,13 % (ou seja, um montante total de 
162 589 839 384 euros) para as regiões 
menos desenvolvidas;

(a) 62,14 % para as regiões menos 
desenvolvidas;
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Or. de

Alteração 177
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 12,01 % (ou seja, um montante total 
de 38 951 564 661 euros) para as regiões 
em transição;

Suprimido

Or. de

Alteração 178
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) 16,39 % para as regiões mais 
desenvolvidas;

Or. de

Alteração 179
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 21,19 % (ou seja, um montante total 
de 68 710 486 782 euros), para os 
Estados-Membros apoiados pelo Fundo de 
Coesão;

(d) 21,19 % para os Estados-Membros 
apoiados pelo Fundo de Coesão;
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Or. de

Alteração 180
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) 0,29 % (ou seja, um montante total de 
925 680 000 euros), sob a forma de 
financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 
NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo n.º 
6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

(e) 0,29 % sob a forma de financiamento 
adicional, para as regiões ultraperiféricas 
identificadas no artigo 349.º do Tratado e 
para as regiões do nível NUTS 2 que 
cumpram os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do Tratado de 
Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia.

Or. de

Alteração 181
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões que no período de 
2007-2013 tenham recebido fundos a 
título do objetivo de convergência e cujo 
PIB per capita seja superior a 75 % da 
média do PIB da UE-27, recebem uma 
dotação dos Fundos Estruturais equivalente 
a dois terços, pelo menos, da sua dotação 
de 2007-2013.

Or. de
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Alteração 182
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da 
UE-27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % e inferior a 90 % da média 
do PIB da UE-27, recebem uma dotação 
dos Fundos Estruturais equivalente a dois 
terços, pelo menos, da sua dotação de 
2007-2013.

Or. ro

Alteração 183
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Com vista à redução das disparidades das 
intensidades do auxílio médio per capita 
que podem surgir nalguns 
Estados-Membros comparativamente ao 
período 2007-2013, essas taxas devem ser 
introduzidas para a afetação de fundos 
para o período 2014-2020 pelo menos ao 
nível do período 2007-2013, reportando-se 
à metodologia de cálculo definida no 
anexo II do Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006. O nível do limite deve ser 
reduzido de acordo com a exclusão dos 
fundos da pesca e do desenvolvimento 
rural.

Or. en
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Justificação

A introdução de uma taxa de nivelamento fixa de 2,5 % não proporciona flexibilidade para 
refletir as disparidades existentes entre os Estados-Membros no que respeita à taxa de 
absorção e ao nível de desenvolvimento e, por conseguinte, teria um impacto negativo nas 
regiões pequenas e menos desenvolvidas cujas economias foram fortemente afetadas pela 
crise financeira e económica nos anos 2008-2010.

Alteração 184
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional, taxa de
emprego entre a população ativa e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

Or. ro

Alteração 185
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas;

Or. de

Alteração 186
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) população, prosperidade nacional e 
superfície territorial, para o Fundo de 
Coesão.

c) população, prosperidade nacional, taxa 
de emprego entre a população ativa e 
superfície territorial, para o Fundo de 
Coesão.

Or. ro

Alteração 187
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 188
Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 

3. Pelo menos 15 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
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desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

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

Or. de

Alteração 189
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio do Fundo de Coesão concedido 
às infraestruturas de transporte, no 
âmbito da Facilidade «Interligar a 
Europa», equivale a 10 000 000 000 
euros.

Suprimido

A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação do Fundo de Coesão atribuída a 
cada Estado-Membro para todo o período. 
A dotação do Fundo de Coesão concedida 
a cada Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.
As dotações anuais correspondentes ao 
apoio do Fundo de Coesão a que se refere 
o primeiro parágrafo devem ser inscritas 
nas rubricas orçamentais pertinentes da 
Facilidade «Interligar a Europa», com 
início no exercício orçamental de 2014.
O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito da Facilidade «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo (13.º] do 
Regulamento (UE) (…]/2012, que institui 
a Facilidade «Interligar a Europa»[34], 
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no que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando 
especial prioridade aos projetos que 
respeitam as dotações nacionais do Fundo 
de Coesão.

Or. en

Alteração 190
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão concedido 
às infraestruturas de transporte, no 
âmbito da Facilidade «Interligar a 
Europa», equivale a 10 000 000 000 
euros.

Suprimido

Or. ro

Alteração 191
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
garantir que os contratos de parceria e os 
programas operacionais consigam levar a 
uma ligação eficaz e viável entre fundos 
estruturais e fundos de coesão, bem como 
o mecanismo «Interligar a Europa» e o 
regulamento RTE;

Or. de
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Alteração 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação do Fundo de Coesão atribuída a 
cada Estado-Membro para todo o período. 
A dotação do Fundo de Coesão concedida 
a cada Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.

Suprimido

Or. ro

Alteração 193
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação do Fundo de Coesão atribuída a 
cada Estado-Membro para todo o período. 
A dotação do Fundo de Coesão concedida 
a cada Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.

Suprimido

Or. ro

Alteração 194
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

As dotações anuais correspondentes ao 
apoio do Fundo de Coesão a que se refere 
o primeiro parágrafo devem ser inscritas 
nas rubricas orçamentais pertinentes da 
Facilidade «Interligar a Europa», com 
início no exercício orçamental de 2014.

Suprimido

Or. ro

Alteração 195
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito da Facilidade «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo 13.º] do 
Regulamento (UE) …]/2012, que institui 
a Facilidade «Interligar a Europa»34, no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando 
especial prioridade aos projetos que 
respeitam as dotações nacionais do Fundo 
de Coesão.

Suprimido

Or. ro

Alteração 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio dos Fundos Estruturais para 
[Alimentos para Pessoas Carenciadas] 

Suprimido
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concedido a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego é de 2 500 000 000 de euros.

Or. ro

Alteração 197
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída 
a cada Estado-Membro para todo o 
período. A dotação dos Fundos 
Estruturais atribuída a cada 
Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.

Suprimido

Or. ro

Alteração 198
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As dotações anuais correspondentes ao 
apoio dos Fundos Estruturais a que se 
refere o primeiro parágrafo devem ser 
inscritas nas rubricas orçamentais 
pertinentes do [instrumento «Alimentos 
para Pessoas Carenciadas»], com início 
no exercício orçamental de 2014.

Suprimido

Or. ro
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Alteração 199
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 200
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. ro

Alteração 201
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva de 
eficiência, sendo a sua afetação efetuada 
em conformidade com o artigo 19.º.

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva de 
eficiência, sendo que a sua afetação poderá 
ser efetuada a nível nacional.

Or. en

Alteração 202
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 84 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 3,48 % dos recursos 
globais para autorização orçamental dos 
Fundos, para o período de 2014 a 2020 (ou 
seja, um montante total de 
11 700 000 004 euros).

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 7 % dos recursos globais 
para autorização orçamental dos Fundos, 
para o período de 2014 a 2020.

Or. de

Alteração 203
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, 
não podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões.

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas e regiões 
mais desenvolvidas, não podem ser 
transferidas entre cada uma destas 
categorias de regiões.
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Or. de

Alteração 204
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões.

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem, em princípio, ser transferidas entre 
cada uma destas categorias de regiões.

Or. de

Alteração 205
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 30 % da dotação total 
atribuída a uma determinada categoria de 
regiões para outra categoria de regiões.

Or. de

Alteração 206
Markus Pieper
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 86 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Apenas nos Estados-Membros em que as 
regiões menos desenvolvidas e regiões em 
transição cubram pelo menos 15 % da 
população total, se deverá verificar se foi 
mantido para o período o nível da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente 
de acordo com o objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego.

Suprimido

Or. de

Alteração 207
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a identificação das necessidades face aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e nas orientações 
gerais das políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União, que 
decorrem do artigo 121.º, n.º 2, bem como 
nas recomendações do Conselho a 
considerar pelos Estados-Membros nas 
políticas nacionais de emprego, como 
previsto no artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
em função também das necessidades 
nacionais e regionais;

i) a identificação das necessidades face aos 
desafios identificados nas recomendações 
relevantes específicas por país e nas 
orientações gerais das políticas económicas 
dos Estados-Membros e da União, que 
decorrem do artigo 121.º, n.º 2, bem como 
nas recomendações do Conselho a 
considerar pelos Estados-Membros nas 
políticas nacionais de emprego, como 
previsto no artigo 148.º, n.º 4, do Tratado 
com base nos Programas Nacionais de 
Reforma, em função também das 
necessidades nacionais e regionais;

Or. en

Alteração 208
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as categorias de intervenção 
correspondentes, com base na 
nomenclatura adotada pela Comissão, 
através de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3, 
e uma repartição indicativa dos recursos 
programados;

iv) as categorias de intervenção 
correspondentes, com base na 
nomenclatura adotada pela Comissão até 
30 de dezembro de 2012, através de atos de 
execução, em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3, e uma repartição 
indicativa dos recursos programados;

Or. ro

Alteração 209
Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

i) os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos, o FEADER, o FEAMP e outros 
instrumentos financeiros da União e 
nacionais, e com o BEI;

i) os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos, o FEADER, o FEAMP, o Fundo 
de Desenvolvimento Social do Conselho 
da Europa (CEF) e outros instrumentos 
financeiros da União e nacionais, e com o 
BEI;

Or. de

Alteração 210
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 

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

sustentável, a repartição indicativa anual 
do apoio do FEDER para estas ações, 
incluindo os recursos atribuídos às cidades 
para gestão em virtude do artigo 7.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas;

Or. ro

Alteração 211
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macrorregionais;

vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias e sinergias macrorregionais e 
estratégias das bacias marítimas e fluviais;

Or. ro

Alteração 212
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea vi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vi-A) a identificação das zonas onde são 
financiadas infraestruturas 
transfronteiriças e/ou ligações regionais;

Or. de

Alteração 213
Markus Pieper
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 2 – alínea g) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) as ligações planeadas de recursos de 
fundos estruturais e de coesão com outros 
instrumentos financeiros, nomeadamente 
o CEF;

Or. de

Alteração 214
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma descrição das ações específicas 
destinadas a garantir que os requisitos de 
proteção ambiental, eficiência dos 
recursos, redução das alterações climáticas 
e adaptação, resistência às situações de 
desastre, prevenção e gestão de riscos 
sejam considerados ao selecionar as 
operações;

i) uma descrição das ações específicas 
destinadas a garantir que os requisitos de 
proteção ambiental, eficiência dos 
recursos, a proteção da biodiversidade
redução das alterações climáticas e 
adaptação baseada nos ecossistemas, 
resistência às situações de desastre, 
prevenção e gestão de riscos sejam 
considerados ao selecionar as operações;

Or. en

Alteração 215
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) uma descrição do montante para 
financiamento das infraestruturas;
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Or. de

Alteração 216
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 217
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota o referido modelo por 
meio de atos de execução. Os atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 2.

A Comissão adota o referido modelo por 
meio de atos de execução, no prazo 
máximo de três meses a contar da data de 
adoção do presente regulamento. Os atos 
de execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 2.

Or. ro
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Alteração 218
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 87 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Comissão adota a decisão de 
aprovação do programa operacional por 
meio de atos de execução no prazo 
máximo de dois meses a contar da data de 
apresentação do programa operacional.

Or. ro

Alteração 219
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um 
limite de 5 % do financiamento da União 
para cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, até
20 % do financiamento da União para cada 
eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. de

Alteração 220
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 88 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 10 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. ro

Alteração 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 89 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário entre a 
Comissão e o Estado-Membro, os 
programas operacionais abrangidos pelo 
FEDER e o FSE devem ter um âmbito 
geográfico adequado e corresponder, no 
mínimo, ao nível NUTS 2, em 
conformidade com o sistema institucional 
específico do Estado-Membro em causa.

1. Salvo acordo em contrário entre a 
Comissão e o Estado-Membro, os 
programas operacionais abrangidos pelo 
FEDER e o FSE devem ter um âmbito 
geográfico adequado e corresponder, no 
mínimo, ao nível NUTS 3, em 
conformidade com o sistema institucional 
específico do Estado-Membro em causa.

Or. ro

Alteração 222
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 91 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação e 
redução das alterações climáticas;

f) uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação e 
redução das alterações climáticas, a 
eficiência dos recursos, a proteção da 
biodiversidade e a resistência às situações 
de desastre;

Or. en

Alteração 223
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 91 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão fornecer orientações 
sobre o método a adotar para a análise de
custo-benefício, referida na alínea e), em 
conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 143.º, n.º 
2.

Compete à Comissão elaborar, no prazo 
máximo de três meses a contar da data de 
adoção do presente regulamento 
orientações sobre o método a adotar para a 
análise de custo-benefício, referida na 
alínea e), em conformidade com o 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 2.

Or. ro

Alteração 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 91 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As informações sobre os grandes projetos 
são fornecidas de acordo com o modelo 
adotado pela Comissão, por meio de atos 
de execução. Os atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 

As informações sobre os grandes projetos 
são fornecidas de acordo com o modelo 
adotado pela Comissão, no prazo máximo 
de três meses a contar da data de adoção
do presente regulamento, por meio de atos 
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consultivo a que se refere o artigo 143.º, n.º 
2.

de execução. Os atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 143.º, 
n.º 2.

Or. ro

Alteração 225
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia os grandes projetos, 
com base na informação referida no artigo 
91.º, a fim de determinar se o apoio 
proposto dos Fundos é justificado.

1. A Comissão avalia os grandes projetos, 
com base na informação referida no artigo 
91.º, a fim de determinar se o apoio 
proposto dos Fundos é justificado. A 
decisão deve ser precedida de um processo 
transparente.

Or. en

Alteração 226
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 92 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Aquando da avaliação de grandes 
projetos, a Comissão deverá apreciar se o 
montante de financiamento do fundo
levaria a perdas de postos de trabalho 
consideráveis nos locais definidos na 
União Europeia, para garantir que o 
financiamento da Comunidade não esteja
a apoiar deslocalizações de empresas no 
seio da União.

Or. de
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Alteração 227
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota uma decisão, por 
meio de atos de execução, o mais tardar, 
três meses após a data de apresentação da 
informação relativa à aprovação de um 
grande projeto em conformidade com o 
artigo 91.º. Essa decisão define o objeto 
físico, o montante a que se aplica a taxa de 
cofinanciamento para o eixo prioritário, os 
indicadores físicos e financeiros para 
monitorizar os progressos alcançados e o 
contributo esperado do grande projeto para 
os objetivos do eixo ou eixos prioritários 
relevantes. A decisão de aprovação 
depende da conclusão do primeiro 
contrato de execução de obras, no prazo 
de dois anos, a partir da data da decisão.

2. A Comissão adota uma decisão, por 
meio de atos de execução, o mais tardar, 
um mês após a data de apresentação da 
informação relativa à aprovação de um 
grande projeto em conformidade com o 
artigo 91.º. Essa decisão define o objeto 
físico, o montante a que se aplica a taxa de 
cofinanciamento para o eixo prioritário, os 
indicadores físicos e financeiros para 
monitorizar os progressos alcançados e o 
contributo esperado do grande projeto para 
os objetivos do eixo ou eixos prioritários 
relevantes.

Or. ro

Alteração 228
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 92 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a Comissão recusar o apoio dos 
Fundos para a realização de um grande 
projeto, deve comunicar ao 
Estado-Membro as razões que justificam 
essa recusa no prazo previsto no n.º 2.

Suprimido

Or. ro
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Alteração 229
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 95 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O formato do plano de ação conjunto será 
estabelecido em conformidade com o 
modelo adotado pela Comissão, por meio 
de atos de execução. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 2.

O formato do plano de ação conjunto será 
estabelecido em conformidade com o 
modelo adotado pela Comissão, no prazo 
máximo de dois meses a contar da data de 
adoção do presente regulamento, por meio 
de atos de execução. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 2.

Or. ro

Alteração 230
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 96 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as observações forem tidas em conta 
de forma satisfatória, a Comissão adota 
uma decisão de aprovação do plano de 
ação conjunto, o mais tardar, seis meses
após a sua apresentação pelo 
Estado-Membro e nunca antes da adoção 
dos programas operacionais em causa.

2. A Comissão adota uma decisão de 
aprovação do plano de ação conjunto, o 
mais tardar, três meses após a sua 
apresentação pelo Estado-Membro e nunca 
antes da adoção dos programas 
operacionais em causa.

Or. ro

Alteração 231
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 97 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A sua composição é decidida pelo 
Estado-Membro, em acordo com a 
autoridade de gestão e respeitando o 
princípio de parceria.
.

A sua composição é decidida pelo 
Estado-Membro, em acordo com a 
autoridade de gestão, respeitando o 
princípio de parceria e promovendo a 
igualdade de género na sua formação.

Or. en

Alteração 232
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 97 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos de alteração dos planos de 
ação conjuntos apresentados pelos 
Estados-Membros têm de ser devidamente 
justificados. A Comissão avalia a 
fundamentação do pedido de alteração, 
tendo em conta as informações fornecidas 
pelo Estado-Membro em causa. A 
Comissão pode emitir observações, tendo o 
Estado-Membro de fornecer à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias. A Comissão adota uma 
decisão sobre o pedido de alteração, o mais 
tardar, três meses após a sua apresentação 
formal pelo Estado-Membro, desde que as 
eventuais observações da Comissão 
tenham sido tidas em conta de forma 
satisfatória. A alteração entra em vigor a 
partir da data da decisão, exceto quando 
indicado em contrário na decisão.

3. Os pedidos de alteração dos planos de 
ação conjuntos apresentados pelos 
Estados-Membros têm de ser devidamente 
justificados. A Comissão avalia a 
fundamentação do pedido de alteração, 
tendo em conta as informações fornecidas 
pelo Estado-Membro em causa. A 
Comissão pode emitir observações, tendo o 
Estado-Membro de fornecer à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias. A Comissão adota uma 
decisão sobre o pedido de alteração, o mais 
tardar, um mês após a sua apresentação 
formal pelo Estado-Membro, desde que as 
eventuais observações da Comissão 
tenham sido tidas em conta de forma 
satisfatória. A alteração entra em vigor a 
partir da data da decisão, exceto quando 
indicado em contrário na decisão.

Or. ro

Alteração 233
Markus Pieper
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano, uma estratégia 
para as infraestruturas ou outra estratégia 
ou pacto territorial, como definidos no 
artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento [FSE], 
exijam uma abordagem integrada, 
envolvendo investimentos relativos a mais 
do que um eixo prioritário, de um ou vários 
programas operacionais, a ação deve ser 
realizada enquanto investimento territorial 
integrado (a seguir, designado por «DTI»).

Or. de

Alteração 234
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 109 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A dotação de um Fundo para assistência 
técnica não pode exceder 10 % da dotação 
total desse Fundo para os programas 
operacionais num determinado 
Estado-Membro, para cada categoria de 
regiões do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego.

3. A dotação de um Fundo para assistência 
técnica não pode exceder 5 % da dotação 
total desse Fundo para os programas 
operacionais num determinado 
Estado-Membro, para cada categoria de 
regiões do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego.

Or. ro

Alteração 235
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas as 
regiões cujo PIB per capita no período de 
2007-2013 seja inferior a 75 % da média 
da UE-25 no período de referência, mas 
cujo PIB per capita seja superior a 75 % da 
média do PIB da UE-27;

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas as 
regiões que no período de 2007-2013 
tenham recebido fundos do objetivo de 
convergência e cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27;

Or. de

Alteração 236
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) 60 % para regiões em transição não 
referidas na alínea d);

Suprimido

Or. de

Alteração 237
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) 60 % para regiões em transição não 
referidas na alínea d);

e) 50 % para regiões em transição não 
referidas na alínea d);

Or. ro

Alteração 238
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) 50 % para regiões mais desenvolvidas 
não referidas na alínea d).

f) 30 % para regiões mais desenvolvidas 
não referidas na alínea d).

Or. ro

Alteração 239
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Recomenda que a Comissão analise 
a possibilidade de criar um fundo 
pan-europeu comum financiado pelos 
fundos estruturais para promover a 
investigação europeia colaborante;

Or. en

Alteração 240
Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 241
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 111 – n.º 1 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) zonas de baixa densidade populacional 
(menos de 50 habitantes por km2) ou de 
muito baixa densidade populacional 
(menos de 8 habitantes por km2).

(c) zonas de baixa densidade populacional 
(menos de 125 habitantes por km2) ou de 
muito baixa densidade populacional 
(menos de 8 habitantes por km2), bem 
como um saldo migratório 
sistematicamente negativo.

Or. de

Alteração 242
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 112 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre as 
obrigações dos Estados-Membros 
especificadas no presente número.

Suprimido

Or. ro

Alteração 243
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 112 – n.º 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará, por meio de atos de 
execução, regras pormenorizadas sobre o 
intercâmbio de informações previsto no 
n.º 3 e do presente número. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3.

A Comissão adotará, no prazo máximo de 
três meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, por meio de atos de 
execução, regras pormenorizadas sobre o 
intercâmbio de informações previsto no 
n.º 3 e do presente número. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3.

Or. ro

Alteração 244
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 113 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que se refere ao objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, e desde que o princípio da 
separação de funções seja respeitado, a 
autoridade de gestão, a autoridade de 
certificação e, se for caso disso, a 
autoridade de auditoria podem fazer parte 
da mesma autoridade ou do mesmo 
organismo público. Todavia, no caso de 
programas operacionais em que o montante 
total do apoio dos Fundos seja superior a 
250 000 000 euros, a autoridade de 
auditoria não pode fazer parte da mesma 
autoridade ou do mesmo organismo 
público que a autoridade de gestão.

5. No que se refere ao objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, e desde que o princípio da 
separação de funções seja respeitado, a 
autoridade de gestão, a autoridade de 
certificação e, se for caso disso, a 
autoridade de auditoria podem fazer parte 
da mesma autoridade ou do mesmo 
organismo público. Todavia, no caso de 
programas operacionais em que o montante 
total do apoio dos Fundos seja superior a 
5 000 000 euros, a autoridade de auditoria 
não pode fazer parte da mesma autoridade 
ou do mesmo organismo público que a 
autoridade de gestão.

Or. ro

Alteração 245
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 114 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão adotará atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as modalidades do intercâmbio 
de informações referido no n.º 2, alínea d).

8. A Comissão adotará atos delegados, no 
prazo máximo de três meses a contar da 
data de adoção do presente regulamento,
em conformidade com o artigo 142.º, a fim 
de estabelecer as modalidades do 
intercâmbio de informações referido no 
n.º 2, alínea d).

Or. ro

Alteração 246
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 114 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão adotará atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer as regras aplicáveis aos 
procedimentos de registo das auditorias 
mencionados no n.º 4, alínea d).

9. A Comissão adotará atos delegados, no 
prazo máximo de três meses a contar da 
data de adoção do presente regulamento,
em conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer as regras aplicáveis aos 
procedimentos de registo das auditorias 
mencionados no n.º 4, alínea d).

Or. ro

Alteração 247
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 114 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10 A Comissão adotará, por meio de atos 
de execução, o modelo da declaração de 
gestão a que se refere o n.º 4, alínea e). 

10. A Comissão adotará, no prazo máximo 
de três meses a contar da data de adoção
do presente regulamento, por meio de atos 
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Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento consultivo a que 
se refere o artigo 143.º, n.º 2.

de execução, o modelo da declaração de 
gestão a que se refere o n.º 4, alínea e). 
Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento consultivo a que 
se refere o artigo 143.º, n.º 2.

Or. ro

Alteração 248
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 116 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o disposto no artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as condições de realização 
dessas auditorias.

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, no prazo máximo de 
três meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, em conformidade 
com o disposto no artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as condições de realização 
dessas auditorias.

Or. ro

Alteração 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 116 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, os modelos da estratégia de 
auditoria, do parecer de auditoria e do 
relatório anual de controlo, bem como a 
metodologia a utilizar para a amostragem 
referida no n.º 4. Os atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3.

6. A Comissão adota, no prazo máximo de 
três meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, por meio de atos de 
execução, os modelos da estratégia de 
auditoria, do parecer de auditoria e do 
relatório anual de controlo, bem como a 
metodologia a utilizar para a amostragem 
referida no n.º 4. Os atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3.
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Or. ro

Alteração 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 116 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As regras de execução relativas à 
utilização dos dados recolhidos durante as 
auditorias realizadas pelos funcionários ou 
representantes autorizados da Comissão 
são por esta adotadas, em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 143.º, n.º 3.

7. As regras de execução relativas à 
utilização dos dados recolhidos durante as 
auditorias realizadas pelos funcionários ou 
representantes autorizados da Comissão 
são por esta adotadas, no prazo máximo de 
três meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 143.º, n.º 3.

Or. ro

Alteração 251
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 121 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, o modelo dos pedidos de 
pagamento. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 143.º, 
n.º 2.

3. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, o modelo dos pedidos de 
pagamento no prazo máximo de três meses 
a contar da data de adoção do presente 
regulamento. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 143.º, 
n.º 2.

Or. ro
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Alteração 252
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 126 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Não podem ser feitos pagamentos 
intercalares para um programa 
operacional cujo relatório anual de 
execução não tenha sido enviado à 
Comissão em conformidade com o 
artigo 101.º.

Suprimido

Or. ro

Alteração 253
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 127 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os Estados-Membros em situação 
financeira delicada que preencham uma 
das condições definidas no artigo 22º, 
n.º 1, a Comissão deverá, se tal for 
solicitado, utilizar um ato de execução 
para criar um programa separado de 
gestão central nos termos do artigo 53.º-A 
do Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, para agrupar e utilizar fundos 
suspensos e/ou recuperados, bem como 
rendimentos dos juros ou fundos não 
utilizados dos Estados-Membros em 
questão, ou para estimular, da melhor 
forma, o crescimento e o desempenho 
económico, especialmente em projetos de 
infraestruturas de cariz económico;

Or. de
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Alteração 254
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 132 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de determinar 
quais os suportes que, regra geral, podem 
ser aceites.

4. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar, no prazo máximo de três meses a 
contar da data de adoção do presente 
regulamento, atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
determinar quais os suportes que, regra 
geral, podem ser aceites.

Or. ro

Alteração 255
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. ro

Alteração 256
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 134 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode decidir, por meio de 
atos de execução, suspender a totalidade ou
parte dos pagamentos intercalares, após ter 
dado ao Estado-Membro a possibilidade de 

2. A Comissão pode decidir, por meio de 
atos de execução, suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos intercalares por um 
período até três meses, após ter dado ao 
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apresentar as suas observações. Estado-Membro a possibilidade de 
apresentar as suas observações.

Or. ro

Alteração 257
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 134 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão põe termo à suspensão da 
totalidade ou de parte dos pagamentos 
intercalares, quando o Estado-Membro 
tiver tomado as medidas necessárias para 
permitir o levantamento da suspensão.

3. A Comissão e o Estado-Membro tomam 
as medidas necessárias para remediar as 
causas da suspensão dos pagamentos. A 
Comissão põe termo à suspensão da 
totalidade ou de parte dos pagamentos 
intercalares, quando o Estado-Membro, sob 
a coordenação e o apoio da Comissão, 
tiver tomado as medidas necessárias para 
permitir o levantamento da suspensão.

Or. ro

Alteração 258
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 136 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão aplica correções financeiras, 
por meio de atos de execução, cancelando 
a totalidade ou parte da contribuição da UE 
para um programa operacional, em 
conformidade com o artigo 77.º, quando 
conclua com base nas verificações 
necessárias que:

A Comissão aplica, após consultar o 
Estado-Membro em questão, e em 
cooperação com o mesmo, correções 
financeiras, por meio de atos de execução, 
cancelando a totalidade ou parte da 
contribuição da UE para um programa 
operacional, em conformidade com o 
artigo 77.º, quando conclua com base nas 
verificações necessárias que:

Or. ro
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Alteração 259
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 136 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se um Estado-Membro não cumprir as 
obrigações previstas no artigo 86.º, e em 
função do grau de incumprimento, a 
Comissão pode aplicar uma correção 
financeira cancelando a totalidade ou 
parte da contribuição dos Fundos 
Estruturais a favor desse Estado-Membro.

Suprimido

Or. ro

Alteração 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 137 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se as irregularidades que afetam as 
contas anuais enviadas à Comissão forem 
detetadas pela Comissão ou pelo Tribunal 
de Contas Europeu, a correção financeira 
resultante deve reduzir o apoio dos Fundos 
destinado ao programa operacional.

6. Se as irregularidades que afetam as 
contas anuais enviadas à Comissão forem 
detetadas pela Comissão e pelo Tribunal de 
Contas Europeu, a correção financeira 
resultante deve reduzir o apoio dos Fundos 
destinado ao programa operacional.

Or. ro

Alteração 261
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 137 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Para os Estados-Membros em 
situação financeira delicada que 
preencham uma das condições definidas 
no artigo 22.º, n.º 1, a Comissão irá, se tal 
for solicitado, utilizar um ato de execução 
para criar um programa separado de 
gestão central nos termos do artigo 53.º-A 
do Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, para agrupar e utilizar fundos 
suspensos e/ou recuperados, bem como 
rendimentos dos juros ou fundos não 
utilizados dos Estados-Membros em 
questão, ou para estimular, da melhor 
forma, o crescimento e o desempenho 
económico, especialmente em projetos de 
infraestruturas de cariz económico;

Or. de

Alteração 262
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 4 – artigo 141 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar, por meio de atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 142.º, as alterações dos anexos I e 
V do presente regulamento, no âmbito de 
aplicação das disposições pertinentes do 
presente regulamento.

Suprimido

Or. ro

Alteração 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Parte 4 – artigo 142 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 18.º é concedida por um período de 
tempo indeterminado, a partir da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 18.º é concedida por um período de 
cinco anos a partir da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
Comissão deve submeter um relatório 
sobre a delegação de poderes o mais 
tardar nove meses antes do fim do período 
de cinco anos. A delegação de poderes é 
prolongada por períodos de duração 
idêntica, a menos que o Parlamento 
Europeu ou o Conselho se oponham a tal 
prolongamento até três meses antes do 
fim de cada período.

Or. ro

Alteração 264
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Parte 4 – artigo 143 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
de Coordenação dos Fundos. O referido 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
de Coordenação dos Fundos. O referido 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. Na 
formação do Comité deve procurar 
obter-se igualdade de género.

Or. en

Alteração 265
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – travessão 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- coerente com os princípios previstos nos 
artigos 7.º e 8.º.

Or. en

Alteração 266
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo IV – quadro – ponto 1 – terceira coluna «critérios de cumprimento»

Texto da Comissão Alteração

– Existência de uma estratégia nacional ou 
regional de investigação e inovação para a 
especialização inteligente que:

– Existência de uma estratégia nacional ou 
regional de investigação e inovação para a 
especialização inteligente que:

- seja elaborada em estreita cooperação 
com as partes interessadas regionais;

– seja baseada numa análise SWOT 
destinada a concentrar os recursos num 
número limitado de prioridades de 
investigação e inovação;

– seja baseada numa análise SWOT 
destinada a concentrar os recursos num 
número limitado de prioridades de 
investigação e inovação;

– descreva medidas de incentivo ao 
investimento privado na IDT;

– descreva medidas de incentivo ao 
investimento privado na IDT;

- descreva eventuais sinergias com ações 
realizadas ao abrigo do programa 
Horizonte 2020;

– um sistema de monitorização e revisão. – um sistema de monitorização e revisão, 
que permita uma adaptação flexível do
plano;

– Adoção, por um Estado-Membro, de um 
quadro indicativo dos recursos orçamentais 
disponíveis para a investigação e a 
inovação;

– Adoção, por um Estado-Membro, de um 
quadro indicativo dos recursos orçamentais 
disponíveis para a investigação e a 
inovação;

– Adoção, por um Estado-Membro, de um 
plano plurianual para a orçamentação e 
definição das prioridades de investimento 
relacionadas com as prioridades da UE 
(Fórum Europeu de Estratégias para 
Infraestruturas de Investigação - ESFRI). 

– Adoção, por um Estado-Membro, de um 
plano plurianual para a orçamentação e 
definição das prioridades de investimento 
relacionadas com as prioridades da UE 
(Fórum Europeu de Estratégias para 
Infraestruturas de Investigação - ESFRI).
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Or. en


