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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento da Comissão estabelece disposições comuns para vários fundos 
europeus, incluindo o Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas (FEAMP). A 
Comissão do Desenvolvimento Regional é a comissão competente quanto à matéria de fundo 
neste caso. Em consequência, o presente parecer apenas contém algumas observações, 
principalmente relativas às pescas.

No seu conjunto, a proposta da Comissão é positiva por três motivos principais:

– desenvolve uma abordagem mais integrada e uma maior harmonização entre os vários 
fundos;

– introduz mais condicionalidades, especialmente no que diz respeito aos objetivos em 
matéria de desenvolvimento sustentável e alterações climáticas;

– adota uma melhor abordagem territorial, incluindo um reforço do papel das autoridades 
locais. 

No que diz respeito às alterações de caráter geral, o relator propõe apenas acrescentar 
objetivos em matéria de biodiversidade a alguns artigos, tendo em vista fortalecer o objetivo 
do desenvolvimento sustentável. 

Por outro lado, numa perspetiva política, o relator opõe-se às condicionalidades 
macroeconómicas (artigo 21.º), que obrigam as regiões europeias a seguir uma rigorosa 
disciplina orçamental. 

Quanto às questões relativas às pescas, o relator apoia plenamente numerosos aspetos da 
proposta que visam melhorar a sustentabilidade e contribuir para a estabilidade das unidades 
populacionais de peixe e para a manutenção do emprego.

O projeto de parecer propõe algumas alterações específicas:

– é reforçado o papel das autoridades locais e regionais na implementação dos fundos;

– são facilitadas algumas medidas de implementação;

– o princípio da proporcionalidade é alargado aos beneficiários de pequena dimensão.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 65
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Texto da Comissão Alteração

(65) Uma vez que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou territorial 
pressupõe uma abordagem integrada que 
envolva investimentos ao abrigo de mais 
do que um eixo prioritário de um ou vários 
programas operacionais, as ações apoiadas 
pelos Fundos devem ser realizadas 
enquanto investimento territorial integrado 
no âmbito de um programa operacional.

(65) Uma vez que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou territorial, que 
inclui o mar e o ordenamento dos 
espaços, pressupõe uma abordagem 
integrada que envolva investimentos ao 
abrigo de mais do que um eixo prioritário 
de um ou vários programas operacionais, 
as ações apoiadas pelos Fundos devem ser 
realizadas enquanto investimento territorial 
integrado no âmbito de um programa 
operacional.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) É importante dar a conhecer as 
realizações dos Fundos da União ao 
público em geral. Os cidadãos têm o direito 
de saber de que forma os recursos 
financeiros da União são investidos. A 
responsabilidade fundamental pela 
comunicação de informações adequadas ao 
público incumbirá tanto às autoridades de 
gestão como aos beneficiários. Para 
garantir uma maior eficácia em termos de 
comunicação com o público em geral e 
sinergias mais fortes entre as atividades de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados às ações de 
comunicação ao abrigo do presente 
regulamento deve igualmente contribuir 
para a comunicação instituição sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

(70) É importante dar a conhecer as 
realizações dos Fundos da União ao 
público em geral. Os cidadãos têm o direito 
de saber não só quais os recursos 
financeiros da União são investidos, mas 
também quais os procedimentos que 
permitem utilizar esses recursos. A 
responsabilidade fundamental pela 
comunicação de informações adequadas ao 
público incumbirá tanto às autoridades de 
gestão como aos beneficiários. Para 
garantir uma maior eficácia em termos de 
comunicação com o público em geral e 
sinergias mais fortes entre as atividades de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados às ações de 
comunicação ao abrigo do presente 
regulamento devem igualmente contribuir 
para a comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Parte II – título I – artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 5

Proposta de regulamento
Parte II – título I – artigo 8 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Estratégias macro regionais e estratégias 

para as bacias marítimas 
Os Fundos QEC contribuem para as 
estratégias macro regionais e para as 
estratégias relativas às bacias marítimas 
quando essas estratégias contam com a 
participação dos Estados-Membros e das 
regiões. A Comissão e os 
Estados-Membros interessados asseguram 
a coordenação dos Fundos com essas 
estratégias a nível do Quadro Estratégico 
Comum, dos contratos de parceria e dos 
programas operacionais, a fim de garantir 
a atribuição suficiente de recursos 
provenientes dos Fundos a essas 
estratégias.

Justificação

É conveniente estabelecer uma estreita coordenação entre os Fundos e as estratégias macro 
regionais e as estratégias relativas às bacias marítimas a fim de garantir uma atribuição 
suficiente de recursos provenientes dos Fundos a essas estratégias.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Parte II – título II – capítulo I - artigo 9 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
Parte II – título II – capítulo I - artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono baseada na 
poupança de energia, na eficiência e na 
utilização de recursos renováveis em todos 
os setores;

Alteração 9

Proposta de regulamento
Parte II – título II – capítulo I - artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Adoção e revisão
Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, sobre o 
Quadro Estratégico Comum, no prazo de 
3 meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento.
Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
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Comissão revê e, se for caso disso, adota, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, um 
Quadro Estratégico Comum revisto.
No prazo de seis meses a contar da 
adoção de um Quadro Estratégico 
Comum revisto, os Estados-Membros 
devem propor alterações, sempre que 
necessário, ao seu Contrato de Parceria e 
aos seus programas, a fim de garantir a 
respetiva coerência com a versão revista 
do Quadro Estratégico Comum.

Justificação

O Quadro Estratégico Comum é um elemento fundamental.  É, pois, conveniente adotá-lo de 
acordo com o processo legislativo ordinário e não através de um ato delegado.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Parte II – título II – capítulo II - artigo 14 – alínea a) – ponto iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) A repartição indicativa do apoio da 
União, por objetivo temático, a nível 
nacional, para cada um dos Fundos QEC, 
bem como o montante indicativo total do 
apoio previsto para os objetivos em matéria 
de alterações climáticas;

iv) a repartição indicativa do apoio da 
União, por objetivo temático, a nível 
nacional, para cada um dos Fundos QEC, 
bem como o montante indicativo total do 
apoio previsto para os objetivos em matéria 
de alterações climáticas e biodiversidade;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Parte II – título II – capítulo II - artigo 14 – alínea d) – ponto iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as ações realizadas para envolver os 
parceiros e o seu papel na elaboração do 
Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento;

iv) as ações realizadas para implementar 
uma abordagem de governação a vários 
níveis e envolver os parceiros e o seu papel 
na elaboração do Contrato de Parceria e do 
relatório de progresso, como definido no 
artigo 46.º do presente regulamento e na 
elaboração, implementação e avaliação 
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dos programas, em conformidade com o 
código de conduta europeu referido no 
artigo 3.º;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Parte II – título II – capítulo III - artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante aplicáveis foram 
cumpridas. As condições ex ante só se 
aplicam na medida em que estejam 
diretamente associadas à aplicação dos 
Fundos.

Justificação

As condições ex ante permitirão aumentar a eficácia e a absorção dos Fundos. No entanto, 
não devem conduzir a uma maior complexidade para os Estados-Membros e para as 
autoridades de gestão. É, pois, conveniente que tenham ligação direta com os investimentos 
da política de coesão.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Parte II – título II – capítulo III - artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Caso existam indícios resultantes de uma 
análise de desempenho de que uma 
prioridade não atingiu os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho, a Comissão pode convidar o 
Estado-Membro a propor modificações 
nos programas em questão. Caso o 
Estado-Membro não responda a esse 
pedido o não o faça de forma satisfatória 
num prazo de três meses, a Comissão 
pode suspender a totalidade ou parte das 
autorizações para uma prioridade de um 
programa, em conformidade com o 
procedimento previsto nas regras 
específicas dos Fundos.
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Justificação

A vertente repressiva do enquadramento do desempenho é demasiado automática. Antes de 
recorrer a suspensões de pagamentos, a Comissão deveria exigir uma reorientação dos 
programas considerados insatisfatórios a fim de tomar em consideração as razões desse mau 
desempenho.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Parte II – título II – capítulo IV - artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Condicionalidade ligada à coordenação 
das políticas económicas dos 
Estados-Membros

Suprimido

1. A Comissão pode solicitar a um Estado-
Membro que reveja e proponha alterações 
aos seus contratos de parceria e 
programas relevantes, sempre que tal seja 
necessário para:
(a) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho, dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 121.º, n.º 2, 
e/ou o artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, ou 
para apoiar a execução de medidas 
dirigidas ao Estado-Membro em causa e 
adotadas em conformidade com o artigo 
136.º, n.º 1, do Tratado;
(b) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado;
(c) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º …./2011 [relativo à 
prevenção e à correção de desequilíbrios 
macroeconómicos], desde que estas 
alterações sejam consideradas necessárias 
para ajudar a corrigir os desequilíbrios 
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macroeconómicos, ou
(d) maximizar o impacto no crescimento e 
na competitividade dos Fundos QEC 
disponíveis, em conformidade com o n.º 4, 
se um Estado-Membro cumprir uma das 
seguintes condições: 
(i) a assistência financeira da União é 
disponibilizada nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 407/2010 do 
Conselho;
(ii) a assistência financeira a médio prazo 
é disponibilizada em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 332/200229 do 
Conselho;
(iii) a assistência financeira, sob a forma 
de um empréstimo do MEE, é 
disponibilizada em conformidade com o 
Tratado que institui o Mecanismo 
Europeu de Estabilidade.
2. O Estado-Membro apresenta a proposta 
de alteração do Contrato de Parceria e 
dos programas relevantes no prazo de um 
mês. Se necessário, a Comissão formula 
as suas observações no prazo de um mês, 
a contar da apresentação das alterações, 
devendo neste caso o Estado-Membro 
voltar a apresentar a sua proposta no 
prazo de um mês.
3. Se a Comissão não formular 
observações ou se as eventuais 
observações forem satisfatoriamente tidas 
em conta, a Comissão adota, o mais 
rapidamente possível, uma decisão para 
aprovar as alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas relevantes.
4. Em derrogação do n.º 1, sempre que a 
assistência financeira for colocada à 
disposição de um Estado-Membro em 
conformidade com o n.º 1, alínea d), e 
estiver ligada a um programa de 
ajustamento, a Comissão pode, sem 
qualquer proposta do Estado-Membro, 
alterar o Contrato de Parceria e os 
programas, com vista a maximizar o 
impacto no crescimento e na 
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competitividade dos Fundos QEC 
disponíveis. Para assegurar uma 
aplicação eficaz do Contrato de Parceria e 
dos programas relevantes, a Comissão 
participa na sua gestão, como 
especificado no programa de ajustamento 
ou no memorando de entendimento 
celebrado com o Estado-Membro em 
causa.
5. Caso o Estado-Membro não responda 
ao pedido da Comissão referido no n.º 1, 
ou não responda de forma satisfatória no 
prazo de um mês às observações da 
Comissão referidas no n.º 2, a Comissão 
pode, no prazo de três meses após as suas 
observações, adotar uma decisão, por 
meio de um ato de execução, que 
suspenda parte ou todos os pagamentos 
para os programas em causa.
6. A Comissão deve suspender, por meio 
de atos de execução, a totalidade ou parte 
dos pagamentos e das autorizações para 
os programas em causa, desde que:
(a) o Conselho decida que o 
Estado-Membro não respeita as medidas 
específicas estabelecidas pelo Conselho, 
em conformidade com o artigo 136.°, n.º 
1, do Tratado;
(b) o Conselho decida, em conformidade 
com o artigo 126.º, n.ºs 8 ou 11 do 
Tratado, que o Estado-Membro em causa 
não tomou as medidas necessárias para 
corrigir o seu défice excessivo;
(c) o Conselho conclua, em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento 
(UE) n.º …./2011 [relativo à prevenção e 
à correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos] que, em por duas vezes 
sucessivas, o Estado-Membro não 
apresentou um plano de medidas 
corretivas suficiente, ou o Conselho adote 
uma decisão que declare o 
incumprimento, em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 4, do referido regulamento;
(d) a Comissão conclua que o 



PE487.807v02-00 14/20 AD\905129PT.doc

PT

Estado-Membro não tomou as medidas de 
execução do programa de ajustamento 
referido no Regulamento (UE) n.º 
407/2010 do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho e, consequentemente, decida 
não autorizar o pagamento da assistência 
financeira concedida a este 
Estado-Membro; ou
(e) o Conselho de Administração do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade 
conclua que a condicionalidade aplicável 
a uma assistência financeira do MEE sob 
a forma de um empréstimo do MEE ao 
Estado-Membro em causa não foi 
respeitada e consequentemente decida 
não desembolsar o apoio à estabilidade 
que lhe fora concedido.
7. Ao decidir suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos ou autorizações em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 5 e 
6, respetivamente, a Comissão deve 
assegurar que a suspensão é 
proporcionada e eficaz, tendo em conta a 
situação económica e social do 
Estado-Membro em causa, e que respeita 
a igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, em particular no que 
diz respeito ao impacto da suspensão na 
economia do Estado-Membro em causa.
8. A Comissão anula sem demora a 
suspensão dos pagamentos e das 
autorizações, caso o Estado-Membro 
proponha alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas relevantes, 
como solicitado pela Comissão, que sejam 
aprovadas pela Comissão e, se for caso
disso:
(a) o Conselho decida que o 
Estado-Membro respeita as medidas 
específicas estabelecidas pelo Conselho, 
em conformidade com o artigo 136.º, 
n.º 1, do Tratado;
(b) o procedimento de défice excessivo 
seja suspenso, em conformidade com o 
artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 
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1467/97, ou o Conselho decida, em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 12, 
do Tratado, revogar a decisão sobre a 
existência de um défice excessivo;
(c) o Conselho aprove o plano de medidas 
corretivas apresentado pelo 
Estado-Membro em causa, em 
conformidade com o artigo 8.°, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º [...] [Regulamento 
relativo ao PDE], ou o procedimento de 
défice excessivo seja suspenso, em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 5, do 
referido regulamento, ou o Conselho 
encerre o procedimento de défice 
excessivo, em conformidade com o artigo 
11.º do referido regulamento;
(d) a Comissão conclua que o 
Estado-Membro não tomou as medidas de 
execução do programa de ajustamento 
referido no Regulamento (UE) n.º 
407/2010 do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho e, consequentemente, decida 
autorizar o pagamento da assistência 
financeira concedida a este Estado-
Membro; ou
(e) o Conselho de Administração do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade 
conclua que a condicionalidade aplicável 
a uma assistência financeira do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade, 
concedida sob a forma de empréstimo 
desse mecanismo ao Estado-Membro em 
causa, foi respeitada e, 
consequentemente, decida pagar o apoio à 
estabilidade que lhe estava destinado.
Ao mesmo tempo, o Conselho decide, sob 
proposta da Comissão, reorçamentar as 
autorizações suspensas em conformidade 
com o artigo 8.º do Regulamento (UE) 
n.º [...] do Conselho, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período de 2014 a 2020.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Parte II – título III – capítulo I – artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É encorajado o recurso aos 
programas multifundo (FEDER, FSE, 
Fundo de Coesão, FEADER, FEAMP). 
Para o efeito, a Comissão adota todas as 
medidas suscetíveis de permitir a 
preparação e a implementação desses 
programas, respeitando o princípio de 
proporcionalidade. 

Justificação

É conveniente facilitar o recurso aos programas multifundo.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Parte II – título III – capítulo I – 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 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas.

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 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas e à biodiversidade, 
incluindo os objetivos relacionados com a 
rede Natura 2000.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Parte II – título III – capítulo I – artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 
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especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e aos objetivos específicos 
definidos no programa, tendo em conta o 
Quadro Estratégico Comum e o Contrato 
de Parceria. São acompanhados do 
programa revisto e, se for caso disso, de 
um Contrato de Parceria revisto.

especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
desenvolvimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e aos objetivos específicos 
definidos no programa, tendo em conta o 
Quadro Estratégico Comum e o Contrato 
de Parceria. São acompanhados do 
programa revisto e, se for caso disso, de 
um Contrato de Parceria revisto.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Parte II – título III – capítulo II – artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Os prazos para a seleção e aprovação das
estratégias de desenvolvimento local são os 
seguintes:

(a) 31 de dezembro de 2015 para a 
renovação das estratégias existentes, e 
(b) 31 de dezembro de 2016 para as novas 
estratégias.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Parte II – título IX – capítulo III – artigo 78 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os prazos previstos para efeitos de 
anulação não se aplicam à autorização 
orçamental anual relativa à contribuição 
total anual para 2014.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Parte III – título I – capítulo II – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2
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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% da média do PIB da UE-27, 
recebem uma dotação de cada um dos 
Fundos Estruturais equivalente a dois 
terços, pelo menos, da sua dotação de 
2007-2013 com o intuito de consolidar o 
desenvolvimento alcançado.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Parte III – título II – capítulo I – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de 
região e corresponde, sem prejuízo do 
disposto no artigo 52.º, a um objetivo 
temático e inclui uma ou várias 
prioridades de investimento desse objetivo 
temático, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos. No que se refere 
ao FSE, um eixo prioritário pode combinar 
prioridades de investimento de diferentes 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o 
seu contributo para outros eixos 
prioritários, em circunstâncias 
devidamente justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada
eixo prioritário pode dizer respeito a uma 
ou mais categorias de regiões e combinar 
prioridades de investimento 
complementares de diferentes objetivos 
temáticos e de diferentes Fundos, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos em questão, em circunstâncias 
devidamente justificadas.

Justificação

É conveniente facilitar o recurso aos programas multifundo.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Parte III – título V – artigo 110 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A taxa de cofinanciamento da afetação 
adicional, em conformidade com o artigo 
84.º, n.º 1, alínea e), não pode ser superior 
a 50%.

Suprimido

Aplica-se a mesma taxa de 
cofinanciamento à dotação adicional nos 
termos do artigo 4.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[Regulamento CTE].
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