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Alteração 22
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) É necessário ter em conta a dimensão 
territorial consagrada no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia como 
um dos objectivos da coesão, a par da 
coesão económica e social.

Or. pt

Alteração 23
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Tendo em conta o facto de que os 
recursos financeiros utilizados através da 
ajuda reembolsável são parcial ou 
totalmente reembolsados pelos 
beneficiários, é necessário introduzir as 
disposições pertinentes para que a 
reutilização da ajuda reembolsada sirva os 
mesmos fins ou seja utilizada em 
consonância com os objectivos do 
programa.

(3) Tendo em conta o facto de que os 
recursos financeiros utilizados através da 
ajuda reembolsável são parcial ou 
totalmente reembolsados pelos 
beneficiários, é necessário introduzir as 
disposições pertinentes para que a 
reutilização da ajuda reembolsada sirva os 
mesmos fins ou seja utilizada em 
consonância com os objectivos do 
programa, a fim de assegurar que os 
fundos reembolsados sejam correctamente 
investidos e a ajuda da União seja 
utilizada de forma tão eficaz quanto 
possível.

Or. lt
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Alteração 24
Mojca Kleva

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Atendendo à necessidade de assegurar 
um acompanhamento adequado, pelos
Estados-Membros e pela Comissão, da 
execução dos instrumentos de engenharia 
financeira, nomeadamente a fim de 
permitir que os Estados-Membros 
forneçam informações apropriadas à 
Comissão sobre o tipo de instrumentos 
criados e acções relevantes empreendidas 
no terreno por esses instrumentos, 
justifica-se introduzir disposições em 
matéria de relatórios. A Comissão poderá 
assim avaliar melhor o desempenho global 
dos instrumentos de engenharia financeira.

(5) Atendendo à necessidade de aumentar 
a transparência do processo de 
implementação e assegurar um 
acompanhamento adequado, pelos
Estados-Membros e pela Comissão, da 
execução dos instrumentos de engenharia 
financeira, nomeadamente a fim de 
permitir que os Estados-Membros 
forneçam informações apropriadas à 
Comissão sobre o tipo de instrumentos 
criados e acções relevantes empreendidas 
no terreno por esses instrumentos, 
justifica-se introduzir disposições em 
matéria de relatórios. A Comissão poderá 
assim avaliar melhor o desempenho global 
dos instrumentos de engenharia financeira.

Or. en

Alteração 25
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Atendendo à necessidade de assegurar 
um acompanhamento adequado, pelos 
Estados-Membros e pela Comissão, da 
execução dos instrumentos de engenharia 
financeira, nomeadamente a fim de 
permitir que os Estados-Membros 
forneçam informações apropriadas à 
Comissão sobre o tipo de instrumentos 
criados e acções relevantes empreendidas 
no terreno por esses instrumentos,
justifica-se introduzir disposições em 

(5) Atendendo à necessidade de assegurar 
um acompanhamento adequado, pelos 
Estados-Membros e pela Comissão, da 
execução dos instrumentos de engenharia 
financeira, nomeadamente a fim de 
permitir que os Estados-Membros 
forneçam informações apropriadas à 
Comissão sobre o tipo de instrumentos 
criados e acções relevantes empreendidas 
no terreno por esses instrumentos,
justifica-se introduzir disposições em 
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matéria de relatórios. A Comissão poderá 
assim avaliar melhor o desempenho global 
dos instrumentos de engenharia financeira.

matéria de relatórios. A Comissão poderá 
assim avaliar melhor o desempenho global 
dos instrumentos de engenharia financeira
e fornecer um resumo dos progressos 
realizados a nível da União e dos 
Estados-Membros, tendo também em 
conta a necessidade de impacto imediato 
das medidas financeiras em termos 
territoriais, pelo que se deverão envolver 
as autoridades regionais nos processos de 
avaliação "ex ante" e "ex post", bem 
como nos relatórios sobre os progressos 
efectuados.

Or. pt

Alteração 26
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Para aumentar a transparência no 
que respeita à utilização dos fundos, 
devem publicar-se, em formato 
electrónico ou outro, a lista de 
beneficiários, a designação das acções e 
os montantes das subvenções públicas a 
estas atribuídas.

Or. en

Alteração 27
Mojca Kleva

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a conformidade com 
o artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 

(7) A fim de garantir a conformidade com 
o artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
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n.º 1605/2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias, é necessário 
exigir que a declaração de despesas a 
apresentar à Comissão forneça todas as 
informações necessárias para a Comissão 
elaborar contas que apresentem uma 
imagem fiel do património da União e da 
execução orçamental.

n.º 1605/2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias, é necessário 
exigir que a declaração de despesas a 
apresentar à Comissão forneça todas as 
informações necessárias para a Comissão 
elaborar contas transparentes que 
apresentem uma imagem fiel do património 
da União e da execução orçamental.

Or. en


