
AM\788174PT.doc PE427.279v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2009/2002(BUD)

10.8.2009

ALTERAÇÕES
1 - 2

Projecto de parecer
Danuta Maria Hübner
(PE427.068v01-00)

sobre o projecto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 
2010, Secção III - Comissão
(2009/2002(BUD))



PE427.279v01-00 2/4 AM\788174PT.doc

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\788174PT.doc 3/4 PE427.279v01-00

PT

Alteração 1
 Nuno Teixeira

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Conjuntamente com a Comissão e 
Conselho, partilha a crença de que as 
alterações legislativas elaboradas no 
contexto do Plano de Relançamento da 
Economia Europeia contribuirão para 
transformar os fundos estruturais num 
instrumento precioso para a recuperação da 
economia europeia em 2010; neste 
contexto, convida os Estados-Membros a 
certificarem-se de que será dado o melhor 
uso possível às novas facilidades e 
processos simplificados, de molde a 
acelerar a respectiva aplicação e a 
estimular a actividade económica; exige, 
além disso, que os Estados-Membros se 
certifiquem de que a simplificação dos 
procedimentos não conduza a um abuso 
dos fundos públicos;

3. Conjuntamente com a Comissão e 
Conselho, partilha a crença de que as 
alterações legislativas elaboradas no 
contexto do Plano de Relançamento da 
Economia Europeia contribuirão para 
transformar os fundos estruturais num 
instrumento precioso para a recuperação da 
economia europeia em 2010; neste 
contexto, convida os Estados-Membros a 
se certificarem de que será dado o melhor 
uso possível às novas facilidades e 
processos simplificados, de molde a 
acelerar a respectiva aplicação, 
maximizando a execução atempada das 
dotações atribuídas aos programas 
operacionais nacionais e aos projectos 
correspondentes, e o seu efeito 
multiplicador no estímulo da actividade 
económica, de importância vital em 
regiões fortemente dependentes do 
investimento público como são as regiões 
ultraperiféricas; exige, além disso, que os 
Estados-Membros se certifiquem de que a 
simplificação dos procedimentos seja 
acompanhada por sistemas de gestão e 
controlo eficientes que optimizem a 
capacidade de implementação dos Fundos 
e que não permitam a sua utilização 
indevida;

Or. pt

Alteração 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

3-A. Nota que as regiões fronteiriças se 
contam entre as mais afectadas pelo 
abrandamento económico provocado pelo 
declínio do comércio internacional e 
transfronteiriço; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a ter este facto em 
conta aquando da atribuição e da 
implementação de projectos ao abrigo dos 
Fundos regionais;

Or. en


