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Alteração 1
Mojca Kleva

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise financeira mundial sem 
precedentes e a recessão económica 
afectaram gravemente o crescimento 
económico e a estabilidade financeira e
originaram uma acentuada deterioração 
das condições financeiras e económicas em 
vários Estados-Membros. Em particular, 
alguns Estados-Membros enfrentam já ou 
correm o risco de vir a enfrentar sérias 
dificuldades, nomeadamente problemas de 
crescimento económico e estabilidade 
financeira, bem como de deterioração da 
situação do défice e da dívida, também em 
razão do ambiente económico e financeiro 
internacional.

(1) A crise financeira mundial sem 
precedentes e a recessão económica 
afectaram gravemente o crescimento 
económico e a estabilidade financeira.  A 
crise não só originou uma acentuada 
deterioração das condições financeiras e 
económicas em vários Estados-Membros,
mas também levou ao aumentou 
substancialmente o desemprego, 
nomeadamente entre os jovens, e à 
deterioração da situação económica das 
mulheres, pôs sob pressão a 
sustentabilidade dos sistemas de protecção 
social, tendo igualmente provocado uma 
grave deterioração das condições sociais.
Além disso, em particular, alguns 
Estados-Membros enfrentam já ou correm 
o risco de vir a enfrentar sérias 
dificuldades, nomeadamente problemas de 
crescimento económico e estabilidade 
financeira, bem como de deterioração da 
situação do défice e da dívida, também em 
razão do ambiente económico e financeiro 
internacional.

Or. en

Alteração 2
Mojca Kleva

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Embora já tenham sido tomadas (2) Embora já tenham sido tomadas 
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medidas substanciais para contrabalançar 
os efeitos negativos da crise, incluindo 
alterações do enquadramento legal, o 
impacto da crise financeira na economia 
real, no mercado de trabalho e nos 
cidadãos está a ser amplamente sentido. A 
pressão sobre os recursos financeiros 
nacionais tem vindo a aumentar, pelo que 
devem ser tomadas mais medidas para a 
reduzir, fazendo o máximo e o melhor uso 
possível do financiamento prestado pelos 
fundos estruturais e pelo Fundo de Coesão.

medidas substanciais para contrabalançar 
os efeitos negativos da crise, incluindo 
alterações do enquadramento legal, o 
impacto da crise financeira na economia 
real, no mercado de trabalho e nos 
cidadãos está a ser amplamente sentido. A 
pressão sobre os recursos financeiros 
nacionais tem vindo a aumentar, pelo que 
devem ser rapidamente tomadas mais 
medidas para a reduzir, fazendo o máximo 
e o melhor uso possível do financiamento 
prestado pelos fundos estruturais e pelo 
Fundo de Coesão.

Or. en

Alteração 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Acordo entre Credores e o acordo 
relativo ao mecanismo de empréstimo 
celebrados com a Grécia em 8 de Maio de 
2011 entraram em vigor em 11 de Maio de 
2010. Neles se prevê que o Acordo entre 
Credores continue plenamente em vigor e 
produza efeitos num período de 
programação de três anos, enquanto 
existirem quaisquer montantes pendentes 
no âmbito do acordo sobre o mecanismo de 
empréstimo.

(6) O Acordo entre Credores e o acordo 
relativo ao mecanismo de empréstimo 
celebrados com a Grécia em 8 Maio 2010
entraram em vigor em 11 de Maio de 2010. 
Neles se prevê que o Acordo entre 
Credores continue plenamente em vigor e 
produza efeitos num período de 
programação de três anos, enquanto 
existirem quaisquer montantes pendentes 
no âmbito do acordo sobre o mecanismo de 
empréstimo.

Or. en

Alteração 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Pelas Decisões do Conselho 
2009/102/CE, de 4 de Novembro de 2008, 
2009/290/CE, de 20 de Janeiro de 2009, e 
2009/459/CE, de 26 de Junho de 2009, a 
assistência financeira foi concedida à 
Hungria, à Letónia e à Roménia.

(8) Pelas Decisões do Conselho 
2009/102/CE, de 4 de Novembro de 2008, 
2009/290/CE, de 20 de Janeiro de 2009, e 
2009/459/CE, de 6 Maio 2009, a 
assistência financeira foi concedida à 
Hungria, à Letónia e à Roménia.

Or. en

Alteração 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento na União, ajudar a acelerar o 
investimento nos Estados-Membros e nas 
regiões e a melhorar a disponibilidade de 
financiamento à economia, é necessário 
permitir o aumento dos pagamentos 
intermédios a título dos fundos estruturais 
e do Fundo de Coesão num montante 
correspondente a dez pontos percentuais 
acima da taxa real de co-financiamento 
para cada eixo prioritário, no caso dos 
Estados-Membros que estão a enfrentar 
sérias dificuldades no que diz respeito à 
sua estabilidade financeira e tenham 
solicitado beneficiar desta medida.

(13) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento na União, ajudar a acelerar o 
investimento nos Estados-Membros e nas 
regiões e a melhorar a disponibilidade de 
financiamento para executar a política de 
coesão, é necessário, em casos 
justificados, temporariamente e sem 
prejuízo do período de programação 
2014-2020, permitir o aumento dos 
pagamentos intermédios a título dos fundos 
estruturais e do Fundo de Coesão num 
montante correspondente a dez pontos 
percentuais acima da taxa real de co-
financiamento para cada eixo prioritário, 
no caso dos Estados-Membros que estão a 
enfrentar sérias dificuldades no que diz 
respeito à sua estabilidade financeira e 
tenham solicitado beneficiar desta medida.
Assim sendo, a contrapartida nacional 
requerida será consequentemente 
reduzida, sem que seja necessário alterar 
os programas operacionais.

Or. en
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Alteração 6
Mojca Kleva

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento na União, ajudar a acelerar o 
investimento nos Estados-Membros e nas 
regiões e a melhorar a disponibilidade de 
financiamento à economia, é necessário 
permitir o aumento dos pagamentos 
intermédios a título dos fundos estruturais 
e do Fundo de Coesão num montante 
correspondente a dez pontos percentuais 
acima da taxa real de co-financiamento 
para cada eixo prioritário, no caso dos 
Estados-Membros que estão a enfrentar 
sérias dificuldades no que diz respeito à 
sua estabilidade financeira e tenham 
solicitado beneficiar desta medida.

(13) A fim de facilitar a gestão do 
financiamento na União, ajudar a acelerar o 
investimento nos Estados-Membros e nas 
regiões e a melhorar a disponibilidade de 
financiamento à economia, é necessário 
permitir o aumento dos pagamentos 
intermédios a título dos fundos estruturais 
e do Fundo de Coesão num montante 
correspondente a dez pontos percentuais 
acima da taxa real de co-financiamento 
para cada eixo prioritário, no caso dos 
Estados-Membros que estão a enfrentar 
sérias dificuldades no que diz respeito à 
sua estabilidade financeira e tenham 
solicitado beneficiar desta medida. O 
aumento temporário das taxas de co-
financiamento deve ter lugar em paralelo 
com uma prioritarização acelerada dos 
projectos que incidem no crescimento, no 
potencial de crescimento do emprego 
numa economia sustentável, no emprego 
de elevada qualidade e no investimento na 
educação, na formação e nas 
competências.

Or. en

Alteração 7
Mojca Kleva

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A Comissão deve ser convidada a 
desenvolver todos os esforços ao seu 
alcance para tornar o seu apoio extensivo 
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a todos os Estados-Membros, a fim de os 
ajudar a melhorarem a absorção de 
fundos, a reforçarem a sua capacidade 
administrativa e a acelerarem a execução 
no terreno.

Or. en

Alteração 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As regras de cálculo dos pagamentos 
intermédios e o pagamento do saldo final
para os programas operacionais durante o 
período em que os Estados-Membros 
recebem a assistência financeira para 
enfrentar essa grave situação devem ser 
revistas em conformidade.

(14) As regras de cálculo dos pagamentos 
intermédios para os programas 
operacionais durante o período em que os 
Estados-Membros recebem a assistência 
financeira para enfrentar essa grave 
situação devem ser revistas em 
conformidade.

Or. en

Alteração 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É necessário garantir a adequada 
informação sobre a utilização dos 
montantes acrescidos colocados à 
disposição dos Estados-Membros 
beneficiários dos pagamentos intermédios 
acrescidos nos termos do presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 10
Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A execução de projectos e 
programas operacionais no domínio das 
infra-estruturas e do investimento 
produtivo na Grécia enfrenta graves 
problemas, porquanto, designadamente os 
bancos não têm liquidez suficiente para 
honrar os compromissos assumidos ou 
novos compromissos contratuais. Nestas 
condições, a concessão do financiamento 
necessário para projectos e programas 
está comprometida. Além disso, o apoio 
do Banco Europeu de investimento (BEI) 
para ajudar a conceder financiamento de 
comparticipação para os investimentos no 
terreno no âmbito dos programas da UE 
enfrenta dificuldades em virtude da 
crescente exposição do BEI ao risco 
relativamente às contrapartes gregas.

Or. de

Alteração 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O aumento dos pagamentos 
intermédios previsto deve igualmente ser 
considerado no contexto dos 
constrangimentos orçamentais 
enfrentados por todos os 
Estados-Membros, o que deve ser
adequadamente reflectido no orçamento 
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da UE. Assim sendo, o mecanismo 
aplicar-se-á até ao final de 2013.

Or. en

Alteração 12
Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A fim de reduzir os riscos 
supramencionados e de acelerar a 
execução dos projectos e programas 
operacionais, bem como de reforçar a 
recuperação económica, é apropriado que 
as autoridades de gestão dos 
Estados-Membros afectados por graves 
dificuldades de estabilidade financeira e a 
que tenha sido concedida assistência 
financeira em conformidade com um dos 
mecanismos supracitados possam 
contribuir com recursos financeiros dos 
programas operacionais para a criação de 
um fundo de garantia, um fundo para 
empréstimos e um fundo de capital de 
risco estabelecido a nível da União, em 
apoio de projectos e operações previstas 
no âmbito de um programa operacional. 
As actividades desses fundos podem 
incluir, nomeadamente, medidas garantes 
das actividades do BEI, para favorecer o 
acesso das empresas, nomeadamente das 
pequenas e médias empresas, ao 
financiamento, e projectos levados a 
efeito através de parcerias 
público-privadas.

Or. en

Alteração 13
Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) nesta medida, é necessário 
mobilizar recursos financeiros para os 
Estados-Membros abrangidos por um 
programa de ajustamento sob a forma de 
pagamentos antecipados a título dos 
Fundos Estruturais e do Fundo de 
Coesão.

Or. en

Alteração 14
Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 14.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º
O n.º 1, primeiro parágrafo, do artigo 14.º 
passa a ter a seguinte redacção:
"1. O orçamento da União Europeia 
afectado aos fundos é executado no 
âmbito de uma gestão partilhada entre os 
Estados-Membros e a Comissão, em 
conformidade com a alínea b) do n.º 1 do 
artigo 53.º do Regulamento (CE, 
Euratom) N.º 1605/2002 do Conselho, de 
25 de Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias, à excepção da assistência 
técnica referida no artigo 45.º do presente 
regulamento e das actividades visadas no 
n.º 2-A do artigo 36.º."

Or. en
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Alteração 15
Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 36.º – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.°-A
No artigo 36.º, é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Para os Estados-Membros que 
reúnam uma das condições mencionadas 
no n.º 2 do artigo77.º, as autoridades de 
gestão podem contribuir com recursos 
financeiros de programas operacionais 
para a criação de um fundo de garantia, 
um fundo para empréstimos e um fundo 
de capital de risco estabelecido a nível da 
União, em apoio de projectos e operações 
previstas no âmbito de um programa 
operacional e executadas através de um 
sistema de gestão centralizada indirecta 
nos termos do n.º 1 do artigo 56.º do 
Regulamento Financeiro.
O fundo pode dar garantias às actividades 
do BEI no que respeita tanto ao 
investimento produtivo como ao 
investimento em infra-estruturas e apoiar 
projectos executados através de parcerias 
público-privadas.
O fundo pode igualmente apoiar o acesso 
das empresas, designadamente das 
pequenas e médias empresas, bem como o 
acesso a financiamento através de 
garantias aos bancos e apoio do fundo de 
maneio.
A Comissão pode conceder uma 
subvenção ou celebrar um contrato de 
serviços ou outras formas de cooperação 
com o BEI ou seleccionar um organismo 
de direito público ou privado, em 
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conformidade com a regulamentação 
aplicável da União. "

Or. en

Alteração 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77.º – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do artigo 53.º, n.º 2, do 
artigo 53.º, segunda frase do n.º 4, e dos 
limites máximos fixados no anexo III, a 
pedido de um Estado-Membro os 
pagamentos intermédios e os pagamentos 
do saldo final podem ser aumentados num 
montante correspondente a dez pontos 
percentuais acima da taxa de co-
financiamento aplicável a cada eixo 
prioritário, sem exceder 100%, a aplicar ao 
montante das despesas elegíveis 
novamente declaradas em cada um dos 
mapas de despesas certificadas 
apresentados durante o período em que o 
Estado-Membro preencha uma das 
seguintes condições:

2. Em derrogação do artigo 53.º, n.º 2, do 
artigo 53.º, segunda frase do n.º 4, e dos 
limites máximos fixados no anexo III, os 
pagamentos intermédios serão aumentados 
num montante correspondente a dez pontos 
percentuais acima da taxa de co-
financiamento aplicável a cada eixo 
prioritário, sem exceder 100%, a aplicar ao 
montante das despesas elegíveis 
novamente declaradas em cada um dos 
mapas de despesas certificadas 
apresentados durante o período em que o 
Estado-Membro preencha uma das 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77.º – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A derrogação prevista no n.º 2 será 
concedida após pedido apresentado por 
escrito por um Estado-Membro que reúna 
um das condições mencionadas nas 
alíneas a), b) e c) supra. O pedido será 
apresentado no prazo de dois meses a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento ou da data em que 
um Estado-Membro reúna uma das 
condições mencionadas nas alíneas a), b) 
e c) supra.

Or. en

Alteração 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77.º – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No pedido que apresenta à Comissão, 
o Estado-Membro justificará a 
necessidade da derrogação referida no n.º 
2, fornecendo, para o efeito, a informação 
necessária para verificar:
a) a não disponibilidade de recursos para 
a contraparte nacional através de dados 
sobre a sua situação macroeconómica e 
orçamental E que um aumento dos 
pagamentos referidos no n.º 2 é 
necessário para salvaguardar a 
continuação da execução dos programas 
operacionais,
b) que os problemas persistem, mesmo 
que os limites máximos aplicáveis às taxas 
de co-financiamento constantes do Anexo 
III sejam utilizados.
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A informação apresentada será verificada 
e a sua justificação examinada pela 
Comissão, que dispõe de 30 dias a contar 
da data de apresentação do pedido para 
levantar uma objecção relativamente à 
fiabilidade da informação apresentada. Se 
a Comissão não levantar objecções, o 
pedido do Estado-Membro aplicação da 
derrogação prevista no n.º 2 será 
considerado justificado.

Or. en

Alteração 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77.º – n.° 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. O pedido apresentará também 
pormenorizadamente a utilização prevista 
dos pagamentos intermédios acrescidos e 
fornecerá informação sobre as medidas 
complementares previstas para concentrar 
os fundos na competitividade, no 
crescimento e emprego, incluindo, 
quando apropriado, uma modificação dos 
programas operacionais.

Or. en

Alteração 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77.º – n.° 2-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-D. A derrogação referida no n.º 2 
deixará de ser válida para as declarações 
de despesas enviadas depois de 31 de 
Dezembro de 2013.

Or. en

Alteração 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77.º – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os pagamentos intermédios 
adicionais decorrentes da aplicação do n.º 
2 do artigo 77.º serão disponibilizados no 
mais breve trecho à autoridade de gestão e 
apenas serão utilizados para efectuar 
pagamentos no âmbito da execução do 
programa operacional.

Or. en

Alteração 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77.º – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. No contexto do relatório estratégico 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
29.º, os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão a informação apropriada sobre 
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a utilização dos pagamentos intermédios 
adicionais decorrentes da derrogação 
referida no n.º 2. A informação 
relacionar-se-á, em particular, com o 
modo como a montante acrescido do 
apoio contribuiu para promover a 
competitividade, o crescimento e o 
emprego no Estado-Membro em questão. 
A Comissão terá essa informação em 
conta na elaboração do relatório 
estratégico previsto no n.º 1 do artigo 30.º.

Or. en

Alteração 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O disposto nos n.os 2 e 3 não se aplica 
aos programas operacionais no âmbito do 
objectivo da cooperação territorial 
europeia.

5. O disposto nos n.os 2, 2-A, 2-B, 2-C, 2-
D, 3, 3-A e 3-B não se aplica aos 
programas operacionais no âmbito do 
objectivo da cooperação territorial 
europeia.

Or. en


