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Alteração 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões e das ilhas
menos favorecidas, designadamente as 
zonas rurais, as zonas afetadas pela 
transição industrial e as regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves 
e permanentes. O artigo 175.º do Tratado 
exige que a União apoie a realização desses 
objetivos pela ação por si desenvolvida 
através do Fundo Europeu de Orientação e 
de Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Banco Europeu de Investimento e de 
outros instrumentos.

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões menos 
favorecidas, designadamente as zonas 
rurais, as zonas afetadas pela transição 
industrial e as regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, tais como as regiões mais 
setentrionais com densidade populacional 
muito baixa e as regiões insulares, 
transfronteiras e de montanha. Além 
disso, para maximizar a eficácia do apoio 
devem ser tidas em conta, sempre que 
pertinente, as zonas urbanas 
desfavorecidas e as cidades fronteiriças 
distantes. O artigo 175.º do Tratado exige 
que a União apoie a realização desses 
objetivos pela ação por si desenvolvida 
através do Fundo Europeu de Orientação e 
de Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Banco Europeu de Investimento e de 
outros instrumentos.

Or. es

Justificação

Devem ser tidas em conta tanto as regiões incluídas no artigo 174.º, como as zonas urbanas 
desfavorecidas, as zonas rurais em declínio e as cidades fronteiriças distantes.

Alteração 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões e das ilhas 
menos favorecidas, designadamente as
zonas rurais, as zonas afetadas pela 
transição industrial e as regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves 
e permanentes. O artigo 175.º do Tratado 
exige que a União apoie a realização desses 
objetivos pela ação por si desenvolvida 
através do Fundo Europeu de Orientação e 
de Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Banco Europeu de Investimento e de 
outros instrumentos.

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões e das ilhas 
menos favorecidas, dará especial atenção 
às zonas rurais, às zonas afetadas pela 
transição industrial e às regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves 
e permanentes, como as regiões mais 
setentrionais com densidade populacional 
muito baixa e as regiões insulares, 
transfronteiras e de montanha. O artigo 
175.º do Tratado exige que a União apoie a 
realização desses objetivos pela ação por si 
desenvolvida através do Fundo Europeu de 
Orientação e de Garantia Agrícola, secção 
«Orientação», do Fundo Social Europeu, 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, do Banco Europeu de 
Investimento e de outros instrumentos.

Or. en

Alteração 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões e das ilhas

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões menos 
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menos favorecidas, designadamente as
zonas rurais, as zonas afetadas pela 
transição industrial e as regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves 
e permanentes. O artigo 175.º do Tratado 
exige que a União apoie a realização desses 
objetivos pela ação por si desenvolvida 
através do Fundo Europeu de Orientação e 
de Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Banco Europeu de Investimento e de 
outros instrumentos.

favorecidas. Entre as regiões visadas,
especial atenção será dada às zonas rurais, 
às zonas afetadas pela transição industrial e 
às regiões com limitações naturais ou 
demográficas graves e permanentes, como 
as regiões mais setentrionais com 
densidade populacional muito baixa e as 
regiões insulares, transfronteiras e de 
montanha. O artigo 175.º do Tratado exige 
que a União apoie a realização desses 
objetivos pela ação por si desenvolvida 
através do Fundo Europeu de Orientação e 
de Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Banco Europeu de Investimento e de 
outros instrumentos.

Or. en

Alteração 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões e das ilhas
menos favorecidas, designadamente as
zonas rurais, as zonas afetadas pela 
transição industrial e as regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves 
e permanentes. O artigo 175.º do Tratado 
exige que a União apoie a realização desses 
objetivos pela ação por si desenvolvida 
através do Fundo Europeu de Orientação e 
de Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Banco Europeu de Investimento e de 

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões menos 
favorecidas. Entre as regiões em causa,
deve prestar-se especial atenção às zonas 
rurais, às zonas afetadas pela transição 
industrial e às regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes. O artigo 175.º do Tratado 
exige que a União apoie a realização desses 
objetivos pela ação por si desenvolvida 
através do Fundo Europeu de Orientação e 
de Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
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outros instrumentos. Banco Europeu de Investimento e de 
outros instrumentos.

Or. fr

Alteração 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com as conclusões 
do Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010, em que a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo foi adotada, a União e os 
Estados-Membros devem garantir a 
implementação de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
promovendo simultaneamente um 
desenvolvimento harmonioso da União e 
reduzindo as disparidades regionais.

(2) Em conformidade com as conclusões 
do Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010, em que a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo foi adotada, a União e os 
Estados-Membros devem garantir a 
implementação de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
promovendo simultaneamente um 
desenvolvimento harmonioso da União e 
reduzindo as disparidades regionais. A 
política de coesão desempenha um papel 
preponderante no cumprimento das metas 
da estratégia «Europa 2020», sendo uma 
política de coesão autónoma e sólida um 
pré-requisito para que esta estratégia seja 
executada com êxito;

Or. en

Alteração 175
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os Fundos Estruturais devem 
refletir na sua conceção e aplicação as 
prioridades e os princípios da Lei das 
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Pequenas Empresas para a Europa, em 
particular o princípio «Pensar primeiro 
em pequena escala»;

Or. en

Alteração 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Considerando que os dados de 
referência que se utilizam para a 
categorização e distribuição do apoio de 
coesão entre as regiões e os 
Estados-Membros podem, numa situação 
excecional de crise como a que afeta a 
União desde 2008, não refletir fielmente 
os impactos económicos e sociais sobre as 
mesmas, considera necessário proceder a 
uma revisão ou modulação desses dados, 
para os adaptar ao nível de convergência 
real em que se encontram, o mais tardar 
dois anos após o início do período.

Or. es

Alteração 177
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As regiões ultraperiféricas devem 
beneficiar de medidas específicas e de 
financiamento adicional, de forma a 
atenuar os obstáculos resultantes dos 
fatores referidos no artigo 349.º do 
Tratado.

(5) As regiões ultraperiféricas devem 
beneficiar de medidas específicas e de 
financiamento adicional, de forma a 
atenuar a os obstáculos resultantes dos 
fatores referidos no artigo 349.º do 
Tratado, designadamente o afastamento, a 
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insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia, o clima adversos e a sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento 
económico e social.

Or. pt

Justificação

Informação acrescentada que está presente no artigo 349° do Tratado e que pelas suas 
especificidades importa que esteja presente no Quadro Estratégico Comum.

Alteração 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As regiões ultraperiféricas devem 
beneficiar de medidas específicas e de 
financiamento adicional, de forma a 
atenuar os obstáculos resultantes dos 
fatores referidos no artigo 349.º do 
Tratado.

(5) As regiões ultraperiféricas devem 
beneficiar de medidas específicas e de 
financiamento adicional suficiente, de 
forma a contemplar a situação estrutural 
social e económica e atenuar os obstáculos 
resultantes dos fatores referidos no artigo 
349.º do Tratado.

Or. es

Justificação

A ultraperifericidade, tal como se reconhece no artigo 349.º, caracteriza-se pela soma de 
uma série de fatores de caráter permanente, cuja persistência e conjugação dificultam e 
prejudicam gravemente o desenvolvimento destas regiões. É necessário que estas recebam 
um tratamento pelo menos similar ao do período 2007-2013.

Alteração 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As regiões ultraperiféricas devem 
beneficiar de medidas específicas e de 
financiamento adicional, de forma a 
atenuar os obstáculos resultantes dos 
fatores referidos no artigo 349.º do 
Tratado.

(5) As regiões ultraperiféricas devem 
beneficiar de medidas específicas
adaptadas, assim como de financiamento 
adicional, de forma a atenuar os obstáculos 
resultantes dos fatores referidos no artigo 
349.º do Tratado.

Or. fr

Alteração 180
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As regiões que enfrentam desafios 
específicos devido à sua localização 
geográfica, como, por exemplo, zonas de 
montanha, devem beneficiar de medidas 
específicas e de fundos suficientes para 
compensar as desvantagens decorrentes 
da sua localização geográfica;

Or. de

Justificação

As regiões de montanha enfrentam, por natureza, desafios especiais. Elas debatem-se com 
diversos problemas, tais como a migração e as desvantagens económicas. Por conseguinte, 
aqui é especialmente necessária uma abordagem integrada ao apoio através do Fundo 
Estrutural.

Alteração 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 8



PE489.656v01-00 10/182 AM\903190PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 317.º do 
Tratado, e no contexto da gestão 
partilhada, deverão ser especificadas as 
condições que permitam à Comissão 
exercer as suas responsabilidades na 
execução do Orçamento Geral da União 
Europeia e clarificadas as 
responsabilidades de cooperação dos 
Estados-Membros. Essas condições 
deverão permitir à Comissão certificar-se 
de que os Estados-Membros estão a utilizar 
os Fundos do quadro estratégico comum na 
observância da legalidade e da regularidade 
e em conformidade com o princípio da boa 
gestão financeira, na aceção do 
Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao Orçamento Geral das 
Comunidades Europeias (em seguida 
designado «Regulamento Financeiro»). Os 
Estados-Membros e os organismos por eles 
designados para o efeito serão responsáveis 
pela execução dos programas ao nível 
territorial adequado, em conformidade com 
o quadro institucional, jurídico e financeiro 
do Estado-Membro. Estas disposições 
também salvaguardam a necessidade de 
garantir a complementaridade e a coerência 
da intervenção da União, a 
proporcionalidade das medidas 
administrativas e a redução dos encargos 
administrativos para os beneficiários dos 
Fundos QEC.

(8) Em conformidade com o artigo 317.º do 
Tratado, e no contexto da gestão 
partilhada, deverão ser especificadas as 
condições que permitam à Comissão 
exercer as suas responsabilidades na 
execução do Orçamento Geral da União 
Europeia e clarificadas as 
responsabilidades de cooperação dos 
Estados-Membros e das autoridades 
regionais e locais eleitas. Essas condições 
deverão permitir à Comissão certificar-se 
de que os Estados-Membros e as 
autoridades regionais ou locais estão a 
utilizar os Fundos do quadro estratégico 
comum na observância da legalidade e da 
regularidade e em conformidade com o 
princípio da boa gestão financeira, na 
aceção do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao Orçamento Geral das 
Comunidades Europeias (em seguida 
designado «Regulamento Financeiro»). Os 
Estados-Membros, as autoridades 
regionais e locais eleitas e os organismos 
por eles designados para o efeito serão 
responsáveis pela execução dos programas 
ao nível territorial adequado, em 
conformidade com o quadro institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro. 
Estas disposições também salvaguardam a 
necessidade de garantir a 
complementaridade e a coerência da 
intervenção da União, a proporcionalidade 
das medidas administrativas e a redução 
dos encargos administrativos para os 
beneficiários dos Fundos QEC.

Or. fr

Alteração 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais, organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade de género e da 
não discriminação, bem como 
organizações não governamentais que 
promovam a inclusão social e 
organizações com participação ativa nas 
áreas da cultura, educação e políticas no 
domínio da juventude. Deverá ser 
prestada particular atenção aos grupos 
que poderão ser afetados pelos programas 
e que poderão ter dificuldade em ser 
envolverem-se nos mesmos. A cooperação 
com os parceiros deve reger-se pelas 
melhores práticas. Os Estados-Membros 
deverão assegurar um nível adequado de 
assistência técnica a fim de promover o 
seu envolvimento e participação em todas 
as fases do processo de programação. 
Essa parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Neste sentido, os 
parceiros devem representar os diferentes 
níveis territoriais, de acordo com a 
estrutura institucional dos 
Estados-Membros. Os parceiros devem 
selecionar e nomear os membros que irão 
representá-los no comité de 
monitorização. Deverão ser atribuídos 
poderes à Comissão para adotar atos 
delegados que prevejam um código de 
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conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Or. en

Alteração 183
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com os representantes das
autoridades competentes a nível regional,
local, urbano e outras autoridades 
públicas, os parceiros económicos e sociais 
e entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo organizações ambientais, 
organizações não-governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não-discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria através da celebração de um 
acordo de parceria com as autoridades 
competentes a nível regional, local e
urbano. Os Estados-Membros devem 
igualmente cooperar, de acordo com o seu 
quadro institucional, jurídico e 
financeiro, com os parceiros económicos e 
sociais, outras autoridades públicas e
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo organizações ambientais, 
organizações não-governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não-discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Or. de
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Justificação

Devido à importância das cidades para uma política de coesão bem-sucedida e no que toca 
ao acordo de parceria, além das autoridades regionais e locais competentes devem 
igualmente ser referidas, de forma explícita e para efeitos de maior clareza, as autoridades 
urbanas competentes.

Alteração 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os representantes das
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados que prevejam um 
código de conduta, a fim de garantir uma 
participação coerente dos parceiros na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes.

Or. es

Justificação

O estabelecimento de um código de conduta minava o princípio da governação a vários 
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níveis. Consideramos que cada Estado-Membro deve decidir como envolver os intervenientes 
de acordo com a sua própria estrutura política, social e económica. Além disso, já existem 
diretrizes e orientações suficientes em matéria de política de coesão.

Alteração 185
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo organizações ambientais, 
organizações não-governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não-discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um
Estado-Membro deve, de acordo com os 
respetivos sistemas constitucional, 
jurídico e financeiro, estabelecer uma 
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo organizações ambientais, 
igrejas, organizações não-governamentais 
e organismos responsáveis pela promoção 
da igualdade e da não-discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Or. de

Alteração 186
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados que prevejam um 
código de conduta, a fim de garantir uma 
participação coerente dos parceiros na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação com base no seu programa 
nacional de reforma. Essa parceria visa 
respeitar o princípio da governação a 
vários níveis, assegurar a apropriação das 
intervenções previstas pelas partes 
interessadas e explorar a experiência e o 
saber-fazer dos intervenientes relevantes. 
Os Estados-Membros deverão garantir 
uma participação coerente dos parceiros na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.

Or. en

Alteração 187
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve celebrar um acordo 
de parceria com as autoridades 
competentes a nível regional e local e com 
os parceiros económicos e sociais. Os 
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os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Estados-Membros devem igualmente 
cooperar, de acordo com o seu quadro 
institucional, jurídico e financeiro, numa 
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Or. en

Alteração 188
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria logo que possível com os 
representantes das autoridades competentes 
a nível regional, local, urbano e outras 
autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
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igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Or. en

Alteração 189
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional,
local, urbano e outras autoridades 
públicas, os parceiros económicos e sociais 
e entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro, com os representantes das 
autoridades competentes eleitas a nível 
regional e local, devem organizar uma 
parceria com outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
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execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Or. fr

Alteração 190
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os representantes das
autoridades competentes a nível regional,
local, urbano e outras autoridades 
públicas, os parceiros económicos e sociais 
e entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da
igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

(9) Para o Acordo de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria mediante celebração de um 
acordo de parceria com as autoridades 
competentes a nível regional e local. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
cooperar em conformidade com o seu 
quadro institucional, legal e financeiro, 
com parceiros económicos e sociais,
outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
acordos de parceria e dos programas.
(A alteração «Acordo de Parceria» 
aplica-se ao longo do texto.)

Or. en
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Alteração 191
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais, organizações de 
mulheres e organismos responsáveis pela 
promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Or. en

Alteração 192
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada (9) Para o Contrato de Parceria e cada 
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programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os representantes das
autoridades competentes a nível regional,
local, urbano e outras autoridades 
públicas, os parceiros económicos e sociais 
e entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

programa, respetivamente, um 
Estado-Membro organiza uma parceria
mediante celebração de um acordo de 
parceria com as autoridades competentes a 
nível regional e local e os seus 
representantes designados. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
cooperar, de acordo com o seu quadro 
institucional, jurídico e financeiro, com os 
parceiros económicos e sociais, outras 
autoridades públicas e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Or. en

Alteração 193
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As atividades dos Fundos QEC e as 
operações a que dão apoio devem ser 
respeitar as disposições aplicáveis da 
legislação nacional e da União, direta ou 
indiretamente ligadas à execução da 
operação.

(10) As atividades dos Fundos QEC e as 
operações a que dão apoio devem ser 
respeitar as disposições aplicáveis da 
legislação nacional e da União, direta ou 
indiretamente ligadas à execução da 
operação. Além disso, no que respeita às 
alterações introduzidas na legislação em 
vigor da União Europeia, designadamente 
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no caso das alterações às disposições 
comunitárias em matéria de auxílios 
estatais, deve ser garantida uma coerência 
com as orientações estratégicas da política 
de coesão da UE e as respetivas metas.

Or. de

Justificação

À luz da próxima revisão das disposições comunitárias em matéria de auxílios estatais para o 
período de 2014 a 2020, que constituem a base jurídica de uma grande parte das atividades e 
dos projetos da política regional da UE para o período em causa, deve ser assegurada a 
coerência entre a política em matéria de auxílios estatais da UE e as orientações estratégicas 
da política de coesão da UE. As alterações ao enquadramento legal europeu e nacional não 
podem ser contrárias aos objetivos e projetos da política de coesão da UE para o período de 
2014 a 2020.

Alteração 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução dos Fundos QEC, procurar
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião 
ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União procurará, em todas as 
fases de execução dos Fundos QEC, 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres sob a 
forma de uma abordagem dupla, através 
da integração sistemática de aspetos de 
género em todas as fases do processo de 
programação e execução e através de 
ações adicionais específicas. Os métodos 
de avaliação da orçamentação de género 
devem ser utilizados no sentido de o 
princípio horizontal da igualdade de 
género na preparação e execução dos 
programas de todos os fundos.

Or. en
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Alteração 195
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos QEC, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
elaboração e execução do Fundos 
abrangidos pelo RDC, procurar eliminar as 
desigualdades, garantir a igualdade real e 
efetiva entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

Or. es

Justificação

Em todas as fases de elaboração e execução dos Fundos abrangidos pelo RDC, devem ser 
previstas ações para garantir não só a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, 
mas também a luta contra a discriminação.

Alteração 196
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A União Europeia e a maioria dos 
Estados-Membros são Partes na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, enquanto nos restantes 
Estados-Membros estão a ter lugar os 
processos de ratificação. Aquando da 
execução dos projetos relevantes é 
importante que a acessibilidade para 
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pessoas com deficiência, tal como é 
referida no artigo 9. da Convenção, seja 
considerada no caderno de encargos dos 
projetos.

Or. en

Justificação

Após a ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência por parte da União Europeia, os projetos que recebam apoio financeiro da UE 
devem assegurar uma maior acessibilidade às pessoas com deficiência.

Alteração 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No contexto dos seus esforços para
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução dos Fundos QEC, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, tendo 
presente a estratégia para a igualdade 
entre homens e mulheres da UE1,o pacto 
para a igualdade entre os homens e as 
mulheres2 e atos de execução e demais 
políticas a nível da União, nacional e 
regional aplicando o artigo 8.  do Tratado, 
bem como combater a discriminação em 
razão do sexo, raça ou origem étnica,
religião ou crença, idade ou orientação 
sexual, e deficiência, em particular 
considerando a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, em 
vigor desde 3 de maio de 2008, e as 
políticas da UE para aplicar a Convenção 
das Nações Unidas.
_________
1 COM(2010)0491 final.
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2 Pacto Europeu para a Igualdade entre 
Homens e Mulheres (2011-2020) adotado 
pelo Conselho, de 7 de março de 2011.

Or. en

Alteração 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A União Europeia e a maioria dos 
Estados-Membros são Partes na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, enquanto nos restantes 
Estados-Membros estão a ter lugar os 
processos de ratificação. Aquando da 
execução dos projetos relevantes é 
importante que as obrigações decorrentes 
desta Convenção relativamente, entre 
outros, à educação, emprego e 
acessibilidade sejam consideradas em 
todos os projetos apoiados pelos Fundos 
QEC.

Or. en

Alteração 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
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tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o 
efeito, utilizando uma metodologia 
adotada pela Comissão através de um ato 
de execução.

tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador.

Or. de

Alteração 200
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o 
efeito, utilizando uma metodologia 
adotada pela Comissão através de um ato 
de execução.

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador.

Or. de

Alteração 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o 
efeito, utilizando uma metodologia 
adotada pela Comissão através de um ato 
de execução.

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador.

Or. en

Alteração 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o efeito, 

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador e minimizar custos 
externos futuros. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
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utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão através de um ato de execução.

20 % do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão através de um ato de execução.

Or. en

Alteração 203
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador. Os Estados-Membros devem 
facultar informações sobre o apoio aos 
objetivos relacionados com as alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20 % 
do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão através de um ato de execução.

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador. Os Estados-Membros devem 
facultar informações quantitativas sobre o 
apoio aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o efeito, 
e os impactos avaliados deste apoio nas 
emissões, utilizando uma metodologia 
adotada pela Comissão através de um ato 
de execução.

Or. en

Alteração 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
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desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos relacionados com as 
alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão através de um ato de execução.

desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de respeitar, preservar, proteger e melhorar 
o ambiente, a biodiversidade e os 
ecossistemas, como previsto nos artigos 
11.º e 19.º do Tratado, tendo também em 
conta o princípio do poluidor-pagador. Os 
Estados-Membros devem facultar 
informações sobre o apoio aos objetivos 
relacionados com as alterações climáticas, 
em conformidade com o objetivo de 
consagrar, pelo menos, 20 % do orçamento 
da União para o efeito, utilizando uma 
metodologia adotada pela Comissão 
através de um ato de execução.

Or. fr

Alteração 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para atingir as metas e os objetivos da 
União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos QEC devem concentrar o seu 
apoio num número limitado de objetivos 
temáticos. O âmbito exato de cada Fundo 
QEC deveria ser definido nas regras
específicas dos Fundos e pode ser limitado 
a apenas alguns dos objetivos temáticos 
definidos no presente regulamento.

(13) Para atingir as metas e os objetivos da 
União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos QEC devem concentrar-se em
objetivos temáticos. O âmbito exato de 
cada Fundo QEC deverá ser definido nas 
regras específicas dos Fundos.

Or. en

Alteração 206
Tamás Deutsch
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para atingir as metas e os objetivos da 
União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos QEC devem concentrar o seu apoio 
num número limitado de objetivos 
temáticos. O âmbito exato de cada Fundo 
QEC deveria ser definido nas regras 
específicas dos Fundos e pode ser limitado 
a apenas alguns dos objetivos temáticos 
definidos no presente regulamento.

(13) Para atingir as metas e os objetivos da 
União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos QEC devem concentrar o seu apoio 
num número limitado de objetivos 
temáticos, permitindo deste modo 
abrangência suficiente para a 
flexibilidade, a fim de satisfazer as 
necessidades específicas das regiões e de 
dar uma resposta adequada às mesmas. O 
âmbito exato de cada Fundo QEC deveria 
ser definido nas regras específicas dos 
Fundos e pode ser limitado a apenas alguns 
dos objetivos temáticos definidos no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-chave dos Fundos QEC com 
vista a fornecer uma orientação estratégica 
mais clara para o processo de programação 
a nível dos Estados-Membros e das 
regiões. O Quadro Estratégico Comum 
deverá facilitar a coordenação setorial e 
territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos QEC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União.

(14) A fim de atingir os objetivos e metas 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o Quadro Estratégico Comum 
deverá coordenar e equilibrar as 
prioridades de investimento, com os 
objetivos temáticos específicos dos Fundos 
abrangidos pelo RDC e definidos no 
presente regulamento. O objetivo do 
Quadro Estratégico Comum é fornecer 
uma orientação estratégica mais clara para 
o processo de programação a nível dos 
Estados-Membros e das regiões. O Quadro 
Estratégico Comum deverá facilitar a 
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coordenação setorial e territorial da 
intervenção da União no âmbito dos 
Fundos abrangidos pelo RDC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União. O Quadro Estratégico Comum 
deverá ser definido num anexo ao 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-chave dos Fundos QEC com 
vista a fornecer uma orientação 
estratégica mais clara para o processo de 
programação a nível dos 
Estados-Membros e das regiões. O Quadro 
Estratégico Comum deverá facilitar a 
coordenação setorial e territorial da 
intervenção da União no âmbito dos 
Fundos QEC e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União.

(14) O Quadro Estratégico Comum da 
Comissão contém uma lista não exaustiva 
de ações recomendadas apoiadas por cada 
Fundo QEC para o período de 
financiamento 2014-2020, que ajuda os 
Estados-Membros a alcançar os objetivos 
da União, a assegurar a coerência e 
consistência da programação em matéria 
de fundos QEC com as políticas 
económicas e de emprego dos 
Estados-Membros e da União, ao mesmo 
tempo que reconhece as diferentes 
necessidades das regiões, assegurando a 
flexibilidade necessária ao seu 
desenvolvimento. O Quadro Estratégico 
Comum deverá facilitar a coordenação 
setorial e territorial da intervenção da 
União no âmbito dos Fundos QEC, 
designadamente abordagens multifundo e
abordagens territoriais integradas, e a 
coordenação com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União.

Or. en
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Alteração 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-chave dos Fundos QEC, com 
vista a fornecer uma orientação estratégica 
mais clara para o processo de programação 
a nível dos Estados-Membros e das 
regiões. O Quadro Estratégico Comum 
deverá facilitar a coordenação setorial e 
territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos QEC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União.

(14) A fim de cumprir os objetivos 
definidos no artigo 174.º do Tratado, a
Comissão deve propor, em anexo ao 
presente regulamento, um Quadro 
Estratégico Comum que traduza os 
objetivos da União para coordenar as 
prioridades em matéria de investimento e 
estabelecer o equilíbrio com os objetivos 
temáticos específicos dos Fundos 
resultantes do regulamento, com 
disposições comuns definidas no presente 
regulamento. O objetivo do Quadro 
Estratégico Comum é fornecer uma 
orientação estratégica mais clara para o 
processo de programação a nível dos 
Estados-Membros e das regiões. O Quadro 
Estratégico Comum deverá facilitar a 
coordenação setorial e territorial da 
intervenção da União no âmbito dos 
Fundos QEC e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União.

Or. fr

Alteração 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-chave dos Fundos QEC, com 
vista a fornecer uma orientação estratégica 
mais clara para o processo de programação 

(14) A Comissão deve adotar um Quadro 
Estratégico Comum que traduza os 
objetivos da União em ações-chave dos 
Fundos QEC, com vista a fornecer uma 
orientação estratégica mais clara para o 
processo de programação a nível dos 
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a nível dos Estados-Membros e das 
regiões. O Quadro Estratégico Comum 
deverá facilitar a coordenação setorial e 
territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos QEC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União.

Estados-Membros e das regiões. O Quadro 
Estratégico Comum deverá facilitar a 
coordenação setorial e territorial da 
intervenção da União no âmbito dos 
Fundos QEC e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União.

Or. es

Alteração 211
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-chave dos Fundos QEC com 
vista a fornecer uma orientação estratégica 
mais clara para o processo de programação 
a nível dos Estados-Membros e das 
regiões. O Quadro Estratégico Comum 
deverá facilitar a coordenação setorial e 
territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos QEC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União.

(14) O Quadro Estratégico Comum apenso 
ao presente regulamento traduz os 
objetivos da União em ações-chave dos 
Fundos QEC com vista a fornecer uma 
orientação estratégica mais clara para o 
processo de programação a nível dos 
Estados-Membros e das regiões. O Quadro 
Estratégico Comum deverá facilitar a 
coordenação setorial e territorial da 
intervenção da União no âmbito dos 
Fundos QEC e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União.

Or. en

Alteração 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Quadro Estratégico Comum deve Suprimido
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assim estabelecer as áreas fundamentais 
de apoio, os desafios territoriais a 
abordar, os objetivos políticos, as 
prioridades em matéria de atividades de 
cooperação, bem como os mecanismos de 
coordenação e os mecanismos que 
permitam a coerência e a consistência 
com as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União.

Or. en

Alteração 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Quadro Estratégico Comum deve 
assim estabelecer as áreas fundamentais de 
apoio, os desafios territoriais a abordar, os 
objetivos políticos, as prioridades em 
matéria de atividades de cooperação, bem 
como os mecanismos de coordenação e os 
mecanismos que permitam a coerência e a 
consistência com as políticas económicas 
dos Estados-Membros e da União.

(15) O Quadro Estratégico Comum deve 
assim estabelecer as áreas fundamentais de 
apoio, os desafios territoriais a abordar, os 
objetivos políticos, as prioridades em 
matéria de atividades de cooperação, bem 
como os mecanismos de coordenação e os 
mecanismos que permitam a coerência e a 
consistência com as políticas económicas 
dos Estados-Membros e da União e com 
estratégias macrorregionais e estratégias 
das bacias marítimas, que contem com a 
participação dos Estados-Membros e das 
regiões.

Or. en

Justificação

Os fundos podem ser coordenados de perto com as estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas, a fim de assegurar uma distribuição suficiente dos Fundos para estas estratégias.

Alteração 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum, cada Estado-Membro deve 
elaborar, em cooperação com os seus 
parceiros e em diálogo com a Comissão, 
um Contrato de Parceria. O Contrato de 
Parceria deverá traduzir os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum no contexto nacional e definir 
compromissos empenhados no que se 
refere à realização dos objetivos da União, 
através da programação dos Fundos QEC.

Or. es

Alteração 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão e de 
acordo com as respetivas autoridades 
regionais e locais eleitas, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União definidos no artigo 
174.º do Tratado e que permitam 
construir uma economia social de 
mercado equitativa e equilibrada no seio 
da União Europeia, através da 
programação dos Fundos QEC.
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Or. fr

Alteração 216
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar ao nível 
territorial adequado, de acordo com o 
respetivo quadro institucional, jurídico e 
financeiro, em cooperação com os seus 
parceiros e em diálogo com a Comissão, 
um Contrato de Parceria. O Contrato de 
Parceria deverá traduzir os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum no contexto nacional e definir 
compromissos empenhados no que se 
refere à realização dos objetivos da União, 
através da programação dos Fundos QEC.

Or. pt

Alteração 217
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria que assente no seu programa 
nacional de reforma. O Contrato de 
Parceria deverá traduzir os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
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empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

Comum no contexto nacional e definir 
compromissos empenhados no que se 
refere à realização dos objetivos da União, 
através da programação dos Fundos QEC.

Or. en

Alteração 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros, tal 
como é estipulado pelo artigo 5.°, e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

Or. en

Alteração 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 

(16) Cada Estado-Membro deve elaborar, 
em cooperação com os seus parceiros 
referidos no artigo 5.°  do presente 
regulamento, e em diálogo com a 
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diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

Comissão, um Contrato de Parceria. O 
Contrato de Parceria deverá conter
elementos selecionados estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum e colocá-los
no contexto nacional e definir 
compromissos empenhados no que se 
refere à realização dos objetivos da União, 
através da programação dos Fundos QEC.

Or. en

Alteração 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, 
a Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
Programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
Deve ser aplicada uma condição ex ante
apenas se esta tiver uma ligação e impacto 
direto na execução eficaz dos Fundos 
QEC e o seu âmbito não ultrapasse o 
quadro regulamentar aplicável nas áreas 
relevantes de política da União. A 
Comissão deve avaliar a informação 
fornecida pelos Estados-Membros no 
cumprimento das condições ex ante no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas.

Or. en

Alteração 221
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a 
Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
que tenham uma relação estreita, a nível 
de conteúdo, bem como um efeito direto 
sobre a execução eficiente dos Fundos 
QEC, para assegurar o enquadramento 
necessário a uma utilização eficaz do apoio 
da União. O cumprimento dessas 
condições ex ante deve ser analisado pela 
Comissão no quadro da avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. No 
caso de incumprimento de uma condição 
ex ante, a Comissão deve ter competência 
para suspender os pagamentos destinados 
ao programa.

Or. de

Alteração 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
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O cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a 
Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa.

Estas condições ex ante não se aplicam na 
medida em que estão diretamente ligadas 
à execução dos fundos. A Comissão
Europeia avalia as informações 
comunicadas pelos Estados-Membros 
relativas à aplicação das condições ex 
ante no quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a 
Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa.

Or. fr

Alteração 223
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento 
necessário a uma utilização eficaz do 
apoio da União. O cumprimento dessas
condições ex ante deve ser analisado pela 
Comissão no quadro da avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. No 
caso de incumprimento de uma condição 
ex ante, a Comissão deve ter competência 
para suspender os pagamentos destinados 
ao programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional, regional e local. 
O cumprimento das condições ex ante deve 
ser seguido pela Comissão no quadro da
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas, com o objetivo de assegurar o 
enquadramento necessário a uma 
utilização eficaz do apoio da União.

Or. es

Justificação

Devem ser tidas em conta as necessidades e especificidades nacionais, regionais e locais. É 
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necessário zelar pelo cumprimento das condições ex ante relativas a cada um dos Fundos 
para a sua aplicação efetiva mas, em caso, algum, suspender os pagamentos ao programa.

Alteração 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento 
necessário a uma utilização eficaz do 
apoio da União. O cumprimento dessas 
condições ex ante deve ser analisado pela 
Comissão no quadro da avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. No 
caso de incumprimento de uma condição 
ex ante, a Comissão deve ter competência 
para suspender os pagamentos destinados 
ao programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar os pré-requisitos 
necessários que tenham uma ligação e um 
impacto direto na utilização eficaz e 
eficiente do apoio da União. O 
cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. O 
incumprimento de uma condição ex ante 
relevante poderá constituir um motivo 
para a suspensão dos pagamentos por 
parte da Comissão. Em caso de suspensão
dos pagamentos, a Comissão deve 
respeitar os princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade, bem como as 
competências de cada nível administrativo 
envolvido.

Or. es

Alteração 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a 
Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
Programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento sustentável nacional e 
regional. Devem ser definidas condições ex 
ante relevantes, para assegurar o 
enquadramento necessário a uma utilização 
eficaz do apoio da União. O cumprimento 
dessas condições ex ante deve ser 
analisado pela Comissão no quadro da 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. No caso de incumprimento de 
uma condição ex ante, a Comissão deve ter 
competência para suspender os pagamentos 
destinados ao Programa.

Or. en

Alteração 226
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho forem alcançados. Devido à 
sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Nos 
casos em que a insuficiência na consecução 
dos objetivos intermédios ou finais seja 
significativa, a Comissão deve poder 
suspender os pagamentos ao programa ou, 
no final do período de programação, 
aplicar correções financeiras, para evitar 
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nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar correções 
financeiras, para evitar que o orçamento da 
União seja utilizado de forma incorreta ou 
ineficaz.

que o orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

Or. de

Alteração 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho forem alcançados. Devido à 
sua natureza diversificada e transnacional, 
não deve ser prevista nenhuma reserva de 
desempenho para os programas no âmbito 
da Cooperação Territorial Europeia. Nos 
casos em que a insuficiência na consecução 
dos objetivos intermédios ou finais seja 
significativa, a Comissão deve poder 
suspender os pagamentos ao programa ou, 
no final do período de programação, 
aplicar correções financeiras, para evitar 
que o orçamento da União seja utilizado de 

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho forem alcançados. Devido à 
sua natureza diversificada e transnacional, 
não deve ser prevista nenhuma reserva de 
desempenho para os programas no âmbito 
da Cooperação Territorial Europeia. Nos 
casos em que a insuficiência na consecução 
dos objetivos intermédios ou finais seja 
significativa, a Comissão deve poder 
suspender os pagamentos ao programa ou, 
no final do período de programação, 
aplicar correções financeiras, para evitar 
que o orçamento da União seja utilizado de 
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forma incorreta ou ineficaz. forma incorreta ou ineficaz. Caso as 
correções ou as suspensões digam respeito 
a um Estado-Membro afetado ou 
ameaçado por graves dificuldades de 
estabilidade financeira, essas verbas 
dever-lhe-ão ser disponibilizadas, a pedido 
desse mesmo Estado-Membro, através de 
um programa específico de crescimento, 
administrado pela Comissão. Este 
procedimento deve basear-se nos 
programas em causa, embora atendendo 
às prioridades de maior eficiência 
económica. O mecanismo tem por objetivo 
não agravar mais a situação de tensão 
económica.

Or. de

Alteração 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019.
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Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar 
correções financeiras, para evitar que o 
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

Or. en

Alteração 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar correções 
financeiras, para evitar que o orçamento da 
União seja utilizado de forma incorreta ou 
ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Nos 
casos em que a insuficiência na consecução 
dos objetivos intermédios ou finais seja 
significativa, a Comissão deve poder 
suspender as autorizações ao programa ou, 
no final do período de programação, 
aplicar correções financeiras, para evitar 
que o orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

Or. it
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Justificação

A suspensão dos pagamentos num período de crise económica poderia ser muito prejudicial, 
especialmente nas regiões com pouca capacidade de absorção.

Alteração 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar 
correções financeiras, para evitar que o 
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. A 
Comissão deve afetar a cada 
Estado-Membro a percentagem da sua 
reserva de desempenho que corresponde à 
percentagem de programas positivos entre 
a dotação total do Estado-Membro. Assim, 
a Comissão deve tomar em devida 
consideração a possibilidade de fatores 
externos imprevisíveis, que o programa 
visado não pode influenciar, terem 
impossibilitado o cumprimento de 
objetivos. Os Estados-Membros devem 
afetar a reserva de desempenho 
equitativamente a todos os programas que 
tenham atingido dos seus objetivos.
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia.
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Or. en

Alteração 231
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar 
correções financeiras, para evitar que o 
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho baseado em incentivos 
positivos para cada programa, com vista a 
monitorizar os progressos efetuados na 
consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros que assim o desejem, 
em 2017 e 2019. Em 2019, deve ser 
prevista uma reserva de desempenho, a 
afetar caso os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho 
tenham sido alcançados. Devido à sua 
natureza diversificada e transnacional, não 
deve ser prevista nenhuma reserva de 
desempenho para os programas no âmbito 
da Cooperação Territorial Europeia.

Or. es

Justificação

O sistema de análise do desempenho deve basear-se em incentivos positivos e não na 
transferência de fundos para os programas com melhor desempenho. A participação 
voluntária evitará o estabelecimento de objetivos fáceis de alcançar e, consequentemente, 
com pouco impacto.
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Alteração 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar 
correções financeiras, para evitar que o 
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação.

Or. es

Alteração 233
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar 
correções financeiras, para evitar que o 
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Ao 
longo do período de programação, deve 
ser prevista uma reserva de flexibilidade 
com base em critérios anulados 
automaticamente.

Or. fr

Alteração 234
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
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Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar 
correções financeiras, para evitar que o
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva 
nacional de desempenho, a afetar caso os 
objetivos intermédios definidos no quadro 
de desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia.

Or. en

Alteração 235
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de 
forma a assegurar que a eficácia das 
despesas no âmbito dos Fundos QEC é 
apoiada por políticas económicas sólidas e 
que os Fundos QEC podem, se 
necessário, ser reorientados para lidar 
com os problemas económicos que um 
país enfrente. Este processo deve ser 
gradual, começando pela alteração do 
Contrato de Parceria e dos programas, no 
sentido de apoiar as recomendações do 
Conselho para enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades 

Suprimido



PE489.656v01-00 50/182 AM\903190PT.doc

PT

sociais e económicas. Caso, apesar da 
utilização reforçada dos Fundos QEC, um 
Estado-Membro não tome medidas 
eficazes em matéria de governação 
económica, a Comissão deve poder 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre Estados-
Membros, tendo também em conta, 
nomeadamente, o impacto da suspensão 
na economia do Estado-Membro em 
causa. As suspensões devem ser 
levantadas e os fundos disponibilizados 
novamente ao Estado-Membro em causa, 
assim que este último tomar as medidas 
necessárias.

Or. en

Alteração 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de 
forma a assegurar que a eficácia das 
despesas no âmbito dos Fundos QEC é 
apoiada por políticas económicas sólidas e 
que os Fundos QEC podem, se 
necessário, ser reorientados para lidar 
com os problemas económicos que um 
país enfrente. Este processo deve ser 

Suprimido
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gradual, começando pela alteração do 
Contrato de Parceria e dos programas, no 
sentido de apoiar as recomendações do 
Conselho para enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades 
sociais e económicas. Caso, apesar da 
utilização reforçada dos Fundos QEC, um 
Estado-Membro não tome medidas 
eficazes em matéria de governação 
económica, a Comissão deve poder 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre Estados-
Membros, tendo também em conta, 
nomeadamente, o impacto da suspensão 
na economia do Estado-Membro em 
causa. As suspensões devem ser 
levantadas e os fundos disponibilizados 
novamente ao Estado-Membro em causa, 
assim que este último tomar as medidas 
necessárias.

Or. en

Alteração 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de 
forma a assegurar que a eficácia das 
despesas no âmbito dos Fundos QEC é 
apoiada por políticas económicas sólidas e 

Suprimido
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que os Fundos QEC podem, se 
necessário, ser reorientados para lidar 
com os problemas económicos que um 
país enfrente. Este processo deve ser 
gradual, começando pela alteração do 
Contrato de Parceria e dos programas, no 
sentido de apoiar as recomendações do 
Conselho para enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades 
sociais e económicas. Caso, apesar da 
utilização reforçada dos Fundos QEC, um 
Estado-Membro não tome medidas 
eficazes em matéria de governação 
económica, a Comissão deve poder 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, tendo também em 
conta, nomeadamente, o impacto da 
suspensão na economia do 
Estado-Membro em causa. As suspensões 
devem ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao 
Estado-Membro em causa, assim que este 
último tomar as medidas necessárias.

Or. fr

Alteração 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
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governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas. Caso, 
apesar da utilização reforçada dos Fundos 
QEC, um Estado-Membro não tome 
medidas eficazes em matéria de 
governação económica, a Comissão deve 
poder suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta o 
impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a igualdade 
de tratamento entre Estados-Membros, 
tendo também em conta, nomeadamente, o 
impacto da suspensão na economia do 
Estado-Membro em causa. As suspensões 
devem ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao Estado-
Membro em causa, assim que este último 
tomar as medidas necessárias.

governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas. Caso, 
apesar da utilização reforçada dos Fundos 
QEC, um Estado-Membro não tome 
medidas eficazes em matéria de 
governação económica, a Comissão deve 
poder suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta o 
impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a igualdade 
de tratamento entre Estados-Membros, 
tendo também em conta, nomeadamente, o 
impacto da suspensão na economia do 
Estado-Membro em causa. As suspensões 
devem ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao Estado-
Membro em causa, assim que este último 
tomar as medidas necessárias. Se um 
Estado-Membro não tomar medidas 
adequadas durante mais de três meses, a 
Comissão deve poder disponibilizar os 
pagamentos suspensos e as autorizações 
financeiras, de uma forma controlada, 
num programa gerido por si. Este 
programa deve ter como objetivo as 
prioridades do mais elevado apoio ao 
crescimento, por exemplo, da 
infraestrutura com caráter económico, a 
fim de evitar um prejuízo maior para a 
economia regional e a situação social.
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Or. de

Alteração 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas. Caso, 
apesar da utilização reforçada dos 
Fundos QEC, um Estado-Membro não 
tome medidas eficazes em matéria de 
governação económica, a Comissão deve 
poder suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, tendo também em 
conta, nomeadamente, o impacto da 
suspensão na economia do 
Estado-Membro em causa. As suspensões 
devem ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao 

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos abrangidos pelo RDC é 
apoiada por políticas económicas sólidas e 
que os Fundos abrangidos pelo RDC
podem, se necessário, ser reorientados para 
lidar com os problemas económicos que 
um país enfrente. Este processo deve ser 
gradual, começando pela alteração do 
Contrato de Parceria e dos programas, no 
sentido de apoiar as recomendações do 
Conselho para enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades sociais 
e económicas.
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Estado-Membro em causa, assim que este 
último tomar as medidas necessárias.

Or. en

Alteração 240
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas. Caso, 
apesar da utilização reforçada dos 
Fundos QEC, um Estado-Membro não 
tome medidas eficazes em matéria de 
governação económica, a Comissão deve 
poder suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, tendo também em 
conta, nomeadamente, o impacto da 
suspensão na economia do 

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas.
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Estado-Membro em causa. As suspensões 
devem ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao 
Estado-Membro em causa, assim que este 
último tomar as medidas necessárias.

Or. es

Justificação

A possibilidade de suspender pagamentos por motivos de política económica torna-se 
assimétrica e implicaria castigar as regiões pelo incumprimento a nível nacional das 
recomendações sobre governação económica Além disso, implica utilizar instrumentos da 
política de coesão com fins diferentes daqueles para que foram concebidos originalmente, 
desviando-se assim dos seus objetivos.

Alteração 241
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas. Caso, 
apesar da utilização reforçada dos 
Fundos QEC, um Estado-Membro não 
tome medidas eficazes em matéria de 
governação económica, a Comissão deve 
poder suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as
dificuldades sociais e económicas.
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proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre Estados-
Membros, tendo também em conta, 
nomeadamente, o impacto da suspensão 
na economia do Estado-Membro em 
causa. As suspensões devem ser 
levantadas e os fundos disponibilizados 
novamente ao Estado-Membro em causa, 
assim que este último tomar as medidas 
necessárias.

Or. pt

Alteração 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando 
pela alteração do Contrato de Parceria e 
dos programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas. Caso, 
apesar da utilização reforçada dos 
Fundos QEC, um Estado-Membro não 
tome medidas eficazes em matéria de 
governação económica, a Comissão deve 

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo pode implicar a alteração do 
Contrato de Parceria e dos programas, no 
sentido de apoiar as recomendações do 
Conselho para enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades sociais 
e económicas.
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poder suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, tendo também em 
conta, nomeadamente, o impacto da 
suspensão na economia do 
Estado-Membro em causa. As suspensões 
devem ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao 
Estado-Membro em causa, assim que este 
último tomar as medidas necessárias.

Or. es

Justificação

Um considerando não parece o lugar mais adequado para regular tão exaustivamente este 
tipo de questões.

Alteração 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
entre a política de coesão e a governação 
económica e social da União, de forma a 
poder melhorar a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC, apoiada na 
execução de políticas económicas e sociais 
inteligentes, inclusivas e sustentáveis. É 
importante que os Fundos QEC podem, se 
necessário, ser reorientados para lidar com 
os problemas económicos que um país 
enfrente. Este processo deve ser gradual, 
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programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas. Caso, 
apesar da utilização reforçada dos 
Fundos QEC, um Estado-Membro não 
tome medidas eficazes em matéria de 
governação económica, a Comissão deve 
poder suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, tendo também em 
conta, nomeadamente, o impacto da 
suspensão na economia do Estado-
Membro em causa. As suspensões devem 
ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao 
Estado-Membro em causa, assim que este 
último tomar as medidas necessárias.

começando pela alteração do Contrato de 
Parceria e dos programas, no sentido de 
apoiar as recomendações do Conselho para 
enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades sociais 
e económicas.

Or. fr

Alteração 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A pedido do Estado-Membro em 
causa, a Comissão deverá poder tomar 
uma decisão «ad-hoc» relativamente às 
disposições e condições aplicáveis a esse 
programa, designadamente com base nos 
fundos resultantes das correções e 
suspensões do Fundo Estrutural e do 
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Fundo de Coesão.

Or. de

Alteração 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) De forma a garantir uma maior 
focalização na realização da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, devem ser 
definidos elementos comuns para todos os 
programas. Para assegurar a coerência das 
regras de programação em relação aos 
Fundos QEC, os procedimentos de adoção 
e alteração dos programas devem ser 
alinhados. A programação deverá garantir 
a coerência com o Quadro Estratégico 
Comum e o Contrato de Parceria, a 
coordenação dos Fundos QEC entre si e 
com os outros instrumentos financeiros 
existentes e o Banco Europeu de 
Investimento.

(20) De forma a garantir uma maior 
focalização na realização da coesão 
económica, social e territorial e o 
cumprimento da estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, devem ser definidos elementos 
comuns para todos os programas. Para 
assegurar a coerência das regras de 
programação em relação aos Fundos QEC, 
os procedimentos de adoção e alteração 
dos programas devem ser alinhados. A 
programação deverá garantir a coerência 
com o Quadro Estratégico Comum e o 
Contrato de Parceria, a coordenação dos 
Fundos QEC entre si e com os outros 
instrumentos financeiros existentes e o 
Banco Europeu de Investimento.

Or. en

Alteração 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A coesão territorial foi acrescentada
aos objetivos da coesão económica e social 
pelo Tratado, tornando-se necessário 

(21) A coesão territorial é o principal 
instrumento para alcançar a coesão 
económica e social tal como é definida
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abordar o papel das cidades, das geografias 
funcionais e das zonas sub-regionais que 
enfrentam problemas geográficos ou 
demográficos específicos. Para o efeito, e 
para explorar adequadamente as 
potencialidades locais, é necessário 
melhorar e facilitar o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais, 
estabelecendo regras comuns e uma 
estreita coordenação de todos os Fundos 
QEC. A responsabilidade pela execução 
de estratégias de desenvolvimento local 
deve ser atribuída a grupos de ação local 
que representem os interesses das 
comunidades locais, enquanto princípio 
fundamental.

pelo Tratado, tornando-se necessário 
abordar o papel das cidades, das zonas 
urbanas, das geografias funcionais e das 
zonas sub-regionais que enfrentam 
problemas geográficos ou demográficos 
específicos. Assim sendo, a abordagem 
territorial integrada, tal como é definida 
no artigo 99.  do presente regulamento, 
deve ser o principal instrumento para 
atingir um desenvolvimento sustentável 
positivo nessas áreas e para promover o 
emprego, a inclusão social e a 
prosperidade dos cidadãos que vivem 
nessas áreas.

Or. en

Alteração 247
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A coesão territorial foi acrescentada 
aos objetivos da coesão económica e social 
pelo Tratado, tornando-se necessário 
abordar o papel das cidades, das geografias 
funcionais e das zonas sub-regionais que 
enfrentam problemas geográficos ou 
demográficos específicos. Para o efeito, e 
para explorar adequadamente as 
potencialidades locais, é necessário 
melhorar e facilitar o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais, 
estabelecendo regras comuns e uma estreita 
coordenação de todos os Fundos QEC. A 
responsabilidade pela execução de 
estratégias de desenvolvimento local deve 
ser atribuída a grupos de ação local que 
representem os interesses das comunidades 
locais, enquanto princípio fundamental.

(21) A coesão territorial foi acrescentada 
aos objetivos da coesão económica e social 
pelo Tratado, tornando-se necessário 
abordar o papel das cidades, das geografias 
funcionais e das zonas sub-regionais que 
enfrentam problemas geográficos ou 
demográficos específicos, incluindo 
tensões interétnicas. Para o efeito, e para 
explorar adequadamente as potencialidades 
locais, é necessário melhorar e facilitar o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, estabelecendo regras 
comuns e uma estreita coordenação de 
todos os Fundos QEC. O reforço das 
capacidades dos intervenientes locais 
reveste-se da maior importância. A 
responsabilidade pela execução de 
estratégias de desenvolvimento local deve 
ser atribuída a grupos de ação local que 
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representem os interesses das comunidades 
locais, enquanto princípio fundamental.

Or. en

Alteração 248
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A coesão territorial foi acrescentada 
aos objetivos da coesão económica e social 
pelo Tratado, tornando-se necessário 
abordar o papel das cidades, das geografias 
funcionais e das zonas sub-regionais que 
enfrentam problemas geográficos ou 
demográficos específicos. Para o efeito, e 
para explorar adequadamente as 
potencialidades locais, é necessário 
melhorar e facilitar o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais, 
estabelecendo regras comuns e uma estreita 
coordenação de todos os Fundos QEC. A 
responsabilidade pela execução de 
estratégias de desenvolvimento local deve 
ser atribuída a grupos de ação local que 
representem os interesses das comunidades 
locais, enquanto princípio fundamental.

(21) A coesão territorial foi acrescentada 
aos objetivos da coesão económica e social 
pelo Tratado, tornando-se necessário 
abordar o papel das cidades, das geografias 
funcionais e das zonas sub-regionais que 
enfrentam problemas geográficos ou 
demográficos específicos, designadamente 
as zonas de montanha. Para o efeito, e 
para explorar adequadamente as 
potencialidades locais, é necessário 
melhorar e facilitar o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais, 
estabelecendo regras comuns e uma estreita 
coordenação de todos os Fundos QEC. A 
responsabilidade pela execução de 
estratégias de desenvolvimento local deve 
ser atribuída a grupos de ação local que 
representem os interesses das comunidades 
locais, enquanto princípio fundamental.

Or. de

Justificação

As zonas de montanha enfrentam, por natureza, desafios especiais. Elas debatem-se com 
diversos problemas, tais como a migração e as desvantagens económicas. Por conseguinte, 
aqui é especialmente necessária uma abordagem integrada ao apoio através do Fundo 
Estrutural.

Alteração 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) No sentido de uma mobilização 
mais eficaz do potencial a nível local é 
necessário reforçar e facilitar o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, definindo regras 
comuns e uma coordenação estreita de 
todos os fundos QEC. A responsabilidade 
pela execução de estratégias de 
desenvolvimento locais deve ser atribuída 
a grupos de ação local, incluindo grupos 
LEADER existentes, que representem os 
interesses da comunidade como princípio 
essencial.

Or. en

Alteração 250
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) O desenvolvimento de novas 
estratégias macrorregionais, em 
particular a Estratégia para o Espaço 
Alpino, deverá ser promovido pela União 
Europeia.

Or. de

Justificação

O Espaço Alpino enfrenta desafios demográficos e naturais específicos. As macrorregiões 
constituem um instrumento útil e pertinente para enfrentar estes desafios a nível 
transnacional e transfronteiriço. A criação de uma macrorregião Espaço Alpino traria 
grandes vantagens para a população local.
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Alteração 251
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os instrumentos financeiros são cada 
vez mais importantes para potenciar o 
efeito dos Fundos QEC, devido à sua 
capacidade para combinar diferentes 
formas de recursos públicos e privados em 
prol dos objetivos de política pública, bem 
como ao facto de os mecanismos de 
financiamento renovável tornarem esse 
apoio mais sustentável a longo prazo.

(22) Os instrumentos financeiros são cada 
vez mais importantes para potenciar o 
efeito dos Fundos abrangidos pelo RDC, 
devido à sua capacidade para combinar 
diferentes formas de recursos públicos e 
privados em prol dos objetivos de política 
pública, bem como a sua capacidade de 
assegurar um fluxo renovável de meios 
financeiros para investimentos 
estratégicos, apoiando investimentos 
sustentáveis de longo prazo e reforçando 
o potencial de crescimento da União.

Or. en

Alteração 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os instrumentos financeiros são cada 
vez mais importantes para potenciar o 
efeito dos Fundos QEC, devido à sua 
capacidade para combinar diferentes 
formas de recursos públicos e privados em 
prol dos objetivos de política pública, bem 
como ao facto de os mecanismos de 
financiamento renovável tornarem esse 
apoio mais sustentável a longo prazo.

(22) Os instrumentos financeiros são cada 
vez mais importantes para potenciar o 
efeito dos Fundos QEC, devido à sua 
capacidade para combinar diferentes 
formas de recursos públicos e privados em 
prol dos objetivos de política pública, bem 
como ao facto de os mecanismos de 
financiamento renovável tornarem esse 
apoio mais sustentável a longo prazo. A 
atribuição de subvenções deve ser sempre 
mantida como opção e a responsabilidade 
pela utilização da combinação de fundos 
mais adequada às necessidades regionais 
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deve caber aos envolvidos no terreno;

Or. en

Alteração 253
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os instrumentos financeiros apoiados 
pelos Fundos QEC deverão ser utilizados 
para dar resposta às necessidades 
específicas do mercado, com base numa 
boa relação custo-eficácia e em 
conformidade com os objetivos dos 
programas, e não deverão dar origem ao 
afastamento do financiamento privado. Por 
conseguinte, a decisão de financiar 
medidas de apoio através de instrumentos 
financeiros deve ser determinada com base 
numa análise ex ante.

(23) Os instrumentos financeiros apoiados 
pelos Fundos abrangidos pelo RDC
deverão ser utilizados para dar resposta às
deficiências de mercado ou situações de 
insuficiência de investimento e, assim, 
abordar necessidades específicas do 
mercado, com base numa boa relação 
custo-eficácia e em conformidade com os 
objetivos dos programas, e não deverão dar 
origem ao afastamento do financiamento 
privado. Por conseguinte, a decisão de 
financiar medidas de apoio através de 
instrumentos financeiros deve ser 
determinada com base numa avaliação ex 
ante, que deve abordar diretamente as 
necessidades e o potencial de investimento 
local e regional, identificar uma possível 
participação do setor privado, avaliar o 
valor acrescentado que resulta do 
instrumento financeiro em questão e, 
deste modo, garantir a criação de 
respostas flexíveis e eficientes para os 
desafios de desenvolvimento que algumas 
regiões europeias enfrentam.

Or. en

Alteração 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os instrumentos financeiros apoiados 
pelos Fundos QEC deverão ser utilizados 
para dar resposta às necessidades 
específicas do mercado, com base numa 
boa relação custo-eficácia e em 
conformidade com os objetivos dos 
programas, e não deverão dar origem ao 
afastamento do financiamento privado. Por 
conseguinte, a decisão de financiar 
medidas de apoio através de instrumentos 
financeiros deve ser determinada com base 
numa análise ex ante.

(23) Os instrumentos financeiros apoiados 
pelos Fundos QEC deverão ser utilizados 
para dar resposta às necessidades 
específicas do mercado, com base numa 
boa relação custo-eficácia e em 
conformidade com os objetivos dos 
programas, e não deverão dar origem ao 
afastamento do financiamento privado. Por 
conseguinte, a decisão de financiar 
medidas de apoio através de instrumentos 
financeiros deve ser determinada com base 
numa análise ex ante e estar sujeita a 
escrutínio democrático ao nível 
apropriado.

Or. en

Alteração 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os instrumentos financeiros apoiados 
pelos Fundos QEC deverão ser utilizados 
para dar resposta às necessidades 
específicas do mercado, com base numa 
boa relação custo-eficácia e em 
conformidade com os objetivos dos 
programas, e não deverão dar origem ao 
afastamento do financiamento privado. Por 
conseguinte, a decisão de financiar 
medidas de apoio através de instrumentos 
financeiros deve ser determinada com base 
numa análise ex ante.

(23) Os instrumentos financeiros apoiados 
pelos Fundos QEC deverão ser utilizados 
para dar resposta às necessidades e falhas
do mercado, com base numa boa relação 
custo-eficácia e em conformidade com os 
objetivos dos programas, e não deverão dar 
origem ao afastamento do financiamento 
privado. Por conseguinte, a decisão de 
financiar medidas de apoio através de 
instrumentos financeiros deve ser 
determinada com base numa análise ex 
ante.

Or. es
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Alteração 256
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os instrumentos financeiros devem ser 
concebidos e executados de forma a 
promover uma participação significativa 
dos investidores do setor privado e das 
instituições financeiras, numa base 
adequada de partilha de riscos. Para serem 
suficientemente atrativos para o setor 
privado, os instrumentos financeiros devem 
ser concebidos e executados de forma 
flexível. Consequentemente, as autoridades 
de gestão devem decidir sobre as formas 
mais adequadas para aplicar os 
instrumentos financeiros de forma a 
abordar as necessidades específicas das 
regiões-alvo, em consonância com os 
objetivos do programa relevante.

(24) Os instrumentos financeiros devem ser 
concebidos e executados de forma a 
promover uma participação significativa 
dos investidores do setor privado e das 
instituições financeiras, numa base 
adequada de partilha de riscos. Para serem 
suficientemente atrativos para o setor 
privado, os instrumentos financeiros devem 
ser simples, catalíticos, renováveis e
concebidos e executados de forma flexível. 
Consequentemente, as autoridades de 
gestão devem decidir sobre as formas mais 
adequadas para aplicar os instrumentos 
financeiros de forma a abordar as 
necessidades específicas das regiões-alvo, 
em consonância com os objetivos do 
programa relevante.

Or. en

Alteração 257
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) O montante dos recursos pagos pelos 
Fundos QEC, a qualquer momento, aos 
instrumentos financeiros deve corresponder 
ao montante necessário para a execução 
dos investimentos previstos e pagamentos 
aos beneficiários finais, incluindo custos e 
taxas de gestão, determinados com base 
nos planos de atividades e em previsões de 
tesouraria para um período pré-definido, 
que não deverá exceder dois anos.

(26) O montante dos recursos pagos pelos 
Fundos abrangidos pelo RDC, a qualquer 
momento, aos instrumentos financeiros 
deve corresponder ao montante necessário 
para a execução dos investimentos 
previstos e pagamentos aos beneficiários 
finais, incluindo custos e taxas de gestão, 
determinados com base nos planos de 
atividades e em previsões de tesouraria 
para um período pré-definido, que não 
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deverá exceder dois anos.

Or. en

Alteração 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) É necessário estabelecer regras 
específicas no que se refere aos montantes 
a aceitar como despesa elegível na altura 
do encerramento, de modo a assegurar que 
os montantes, incluindo custos e taxas de 
gestão, pagos pelos Fundos QEC aos 
instrumentos financeiros são efetivamente 
utilizados para investimentos e pagamentos 
aos beneficiários finais. É igualmente 
necessário estabelecer regras específicas 
sobre a reutilização de recursos atribuíveis 
ao apoio dos Fundos QEC, incluindo a 
utilização de recursos restantes após o 
encerramento dos programas.

(27) É necessário estabelecer regras 
específicas no que se refere aos montantes 
a aceitar como despesa elegível na altura 
do encerramento, de modo a assegurar que 
os montantes, incluindo custos e taxas de 
gestão, pagos pelos Fundos QEC aos 
instrumentos financeiros são efetivamente 
utilizados para investimentos e pagamentos 
aos beneficiários finais. É igualmente 
necessário estabelecer regras específicas 
sobre a reutilização de recursos atribuíveis 
ao apoio dos Fundos QEC, incluindo a 
utilização de recursos restantes após o 
encerramento dos programas. Estes fundos 
restituídos e restantes, bem como outros 
disponíveis, decorrentes, por exemplo, de 
correções financeiras, devem ser 
disponibilizados àqueles 
Estados-Membros que padecem de 
problemas graves de estabilidade 
financeira, sendo geridos pela Comissão e 
tendo em atenção a maior parte das 
prioridades de promoção da economia;

Or. de

Alteração 259
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) É necessário estabelecer regras 
específicas no que se refere aos montantes 
a aceitar como despesa elegível na altura 
do encerramento, de modo a assegurar que 
os montantes, incluindo custos e taxas de 
gestão, pagos pelos Fundos QEC aos 
instrumentos financeiros são efetivamente 
utilizados para investimentos e pagamentos 
aos beneficiários finais. É igualmente 
necessário estabelecer regras específicas 
sobre a reutilização de recursos atribuíveis 
ao apoio dos Fundos QEC, incluindo a 
utilização de recursos restantes após o 
encerramento dos programas.

(27) É necessário estabelecer regras 
específicas no que se refere aos montantes 
a aceitar como despesa elegível na altura 
do encerramento, de modo a assegurar que 
os montantes, incluindo custos e taxas de 
gestão, pagos pelos Fundos abrangidos 
pelo RDC aos instrumentos financeiros são 
efetivamente utilizados para investimentos 
e pagamentos aos beneficiários finais. É 
igualmente necessário estabelecer regras 
específicas sobre a reutilização de recursos 
atribuíveis ao apoio dos Fundos 
abrangidos pelo RDC, incluindo a 
utilização de recursos restantes após o 
encerramento dos programas. As 
disposições em matéria da apresentação 
de relatórios detalhados relativos a 
instrumentos financeiros devem ser 
especificadas por parte das autoridades 
gestoras, pelos Estados-Membros, bem 
como pela Comissão. Os 
Estados-Membros devem incluir um 
relatório específico que abranja as 
operações relativas aos instrumentos 
financeiros, num anexo ao relatório de 
execução anual. Para reforçar a 
transparência e eficácia dos instrumentos 
financeiros, a Comissão deve sintetizar 
anualmente a informação dos relatórios 
relativa à utilização e eficácia dos 
instrumentos financeiros nos diferentes 
fundos abrangidos pelo RDC, objetivos 
temáticos e Estados-Membros.

Or. en

Alteração 260
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(27-A) A Comissão deve preparar ações 
concretas para fomentar a disseminação 
da informação e do saber-fazer relativo à 
utilização de instrumentos financeiros e 
ajudar a promover a capacidade técnica 
de aplicação e gestão de instrumentos 
financeiros ao nível das autoridades 
gestoras, intermediários financeiros e 
outros atores envolvidos, a fim de 
promover o sucesso da execução dos 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessária uma articulação dos 
mecanismos de monitorização e de 
apresentação de relatórios dos Fundos 
QEC, para simplificar as modalidades de 
gestão a todos os níveis. É importante 
garantir a proporcionalidade dos requisitos 
em matéria de apresentação de relatórios, 
mas também a disponibilidade de 
informações exaustivas sobre os progressos 
realizados em relação aos principais pontos 
de revisão. Por conseguinte, os requisitos 
de apresentação de relatórios devem refletir 
as necessidades de informação em 
determinados anos e ser articulados com 
o calendário das análises de desempenho.

(29) É necessária uma articulação dos 
mecanismos de monitorização e de 
apresentação de relatórios dos Fundos 
QEC, para simplificar as modalidades de 
gestão a todos os níveis. É importante 
garantir a proporcionalidade dos requisitos 
em matéria de apresentação de relatórios, 
mas também a disponibilidade de 
informações exaustivas sobre os progressos 
realizados em relação aos principais pontos 
de revisão. Por conseguinte, os requisitos 
de apresentação de relatórios devem refletir 
as necessidades de informação.

Or. es
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Alteração 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É necessária uma articulação dos 
mecanismos de monitorização e de 
apresentação de relatórios dos Fundos 
QEC, para simplificar as modalidades de 
gestão a todos os níveis. É importante 
garantir a proporcionalidade dos requisitos 
em matéria de apresentação de relatórios, 
mas também a disponibilidade de 
informações exaustivas sobre os progressos 
realizados em relação aos principais pontos 
de revisão. Por conseguinte, os requisitos 
de apresentação de relatórios devem refletir 
as necessidades de informação em 
determinados anos e ser articulados com o 
calendário das análises de desempenho.

(29) É necessária uma articulação dos 
mecanismos de monitorização e de 
apresentação de relatórios dos Fundos 
QEC, para simplificar as modalidades de 
gestão a todos os níveis. É importante 
garantir a proporcionalidade dos requisitos 
em matéria de apresentação de relatórios, 
mas também a disponibilidade de 
informações exaustivas sobre os progressos 
realizados em relação aos principais pontos 
de revisão. Por conseguinte, os requisitos 
de apresentação de relatórios devem refletir 
as necessidades de informação em 
determinados anos.

Or. fr

Alteração 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) É necessário avaliar a eficácia, a 
eficiência e o impacto da assistência dos 
Fundos QEC, a fim de melhorar a 
qualidade da execução e da conceção dos 
programas, bem como determinar o seu 
impacto em relação às metas da estratégia
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e em relação ao 
PIB e ao desemprego, sempre que 
pertinente. As responsabilidades dos 
Estados-Membros e da Comissão a este 
respeito deverão ser especificadas.

(32) É necessário avaliar a eficácia, a 
eficiência e o impacto da assistência dos 
Fundos QEC, a fim de melhorar a 
qualidade da execução e da conceção dos 
programas, bem como determinar o seu 
impacto em relação às metas da União 
definidas no artigo 174.º do Tratado e em 
relação ao PIB e ao desemprego, sempre 
que pertinente. As responsabilidades dos 
Estados-Membros e da Comissão a este 
respeito deverão ser especificadas.
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Or. fr

Alteração 264
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) É necessário avaliar a eficácia, a 
eficiência e o impacto da assistência dos 
Fundos QEC, a fim de melhorar a 
qualidade da execução e da conceção dos 
programas bem como determinar o seu 
impacto em relação às metas da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e em relação ao PIB 
e ao desemprego, sempre que pertinente. 
As responsabilidades dos 
Estados-Membros e da Comissão a este 
respeito deverão ser especificadas.

(32) É necessário avaliar a eficácia, a 
eficiência e o impacto da assistência dos 
Fundos QEC, a fim de melhorar a 
qualidade da execução e da conceção dos 
programas bem como determinar o seu 
impacto em relação às metas da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e em relação ao 
PIB, ao desemprego e à integração das 
questões de género e de acessibilidade, 
sempre que pertinente. As 
responsabilidades dos Estados-Membros e 
da Comissão a este respeito deverão ser 
especificadas.

Or. en

Alteração 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de melhorar a qualidade e a 
conceção de cada programa, e verificar se 
os objetivos e as metas podem ser 
alcançados, deve ser realizada uma 
avaliação ex ante a cada programa.

(33) A fim de melhorar a qualidade e a 
conceção de cada programa, e verificar se 
os objetivos e as metas podem ser 
alcançados, deve ser realizada uma 
avaliação ex ante a cada programa. Para 
cada programa, a avaliação ex ante deve 
incluir uma avaliação dos princípios 
horizontais relacionados com o 
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cumprimento das leis nacionais e da 
União, promoção da igualdade entre 
homens e mulheres, da não discriminação 
e do desenvolvimento sustentável, tal 
como é definido no presente regulamento.

Or. en

Alteração 266
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Deve ser estabelecido um plano de 
avaliação pela autoridade responsável pela 
preparação do programa. Durante o 
período de programação, as autoridades de
gestão devem avaliar a eficácia e o impacto 
do programa. O comité de monitorização e 
a Comissão devem ser informados dos 
resultados acerca das avaliações, a fim de 
facilitar as decisões de gestão.

(34) Deve ser estabelecido um plano de 
avaliação pela autoridade responsável pela 
preparação do programa tomando em 
plena consideração as preocupações com 
a gestão do projeto e do programa. 
Durante o período de programação, as 
autoridades de gestão devem avaliar a 
eficácia e o impacto do programa. O 
comité de monitorização e a Comissão 
devem ser informados dos resultados 
acerca das avaliações, a fim de facilitar as 
decisões de gestão.

Or. en

Alteração 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Convém especificar os tipos de ações 
que podem ser empreendidas por iniciativa 
da Comissão e dos Estados-Membros na 
prestação de assistência técnica com apoio 

(36) Convém especificar os tipos de ações 
que podem ser empreendidas por iniciativa 
da Comissão e dos Estados-Membros na 
prestação de assistência técnica com apoio 
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dos Fundos QEC. dos Fundos QEC. Os Estados-Membros 
devem assegurar a afetação de um nível 
adequado de assistência técnica aos 
parceiros referidos no artigo 5.° , a fim de 
facilitar o seu envolvimento e participação 
na preparação e execução dos Contratos 
de Parceria e em todo o processo de 
programação. A assistência técnica 
prestada por iniciativa da Comissão deve 
apoiar organizações centrais temáticas, 
organizações não governamentais, 
parceiros sociais e económicos, bem como 
redes e associações que representem 
autoridades locais, urbanas e regionais 
que trabalhem com políticas de coesão ao 
nível da UE.

Or. en

Alteração 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Devem ser estabelecidos prazos 
iniciais e finais para a elegibilidade da 
despesa, de modo a garantir uma aplicação 
uniforme e equitativa dos Fundos QEC em 
toda a União. A fim de facilitar a execução 
dos programas, convém estabelecer que a 
data de início da elegibilidade da despesa 
poderá ser anterior a 1 de janeiro de 2014 
se o Estado-Membro em questão apresentar 
um programa antes dessa data. Com vista a 
garantir uma utilização eficaz dos Fundos 
da UE e reduzir o risco para o orçamento 
da UE, é necessário restringir o apoio 
concedido a operações concluídas.

(38) Devem ser estabelecidos prazos 
iniciais e finais para a elegibilidade da 
despesa, de modo a garantir uma aplicação 
uniforme e equitativa dos Fundos QEC em 
toda a União. A fim de facilitar a execução 
dos programas, convém estabelecer que a 
data de início da elegibilidade da despesa 
poderá ser anterior a 1 de janeiro de 2014 
se o Estado-Membro em questão apresentar 
um programa antes dessa data.

Or. es
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Alteração 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Para garantir a eficácia, a equidade e o 
impacto sustentável da intervenção dos 
Fundos QEC, são necessárias disposições 
que assegurem a perenidade dos 
investimentos na atividade empresarial e 
nas infraestruturas, evitando que os 
referidos Fundos sejam utilizados para 
introduzir vantagens indevidas. A
experiência demonstrou que um período de 
cinco anos é o período mínimo adequado a 
ser aplicado, exceto nos casos em que as 
regras em matéria de auxílios estatais 
prevejam um período diferente. Convém 
que as ações apoiadas pelo FSE e ações 
que não impliquem um investimento 
produtivo ou um investimento em 
infraestruturas sejam excluídas do requisito 
geral de durabilidade, a não ser que tais 
requisitos derivem de regras aplicáveis em 
matéria de auxílios estatais, bem como 
excluir contribuições para, ou provenientes 
de, instrumentos financeiros.

(41) Para garantir a eficácia, a equidade e o 
impacto sustentável da intervenção dos 
Fundos QEC, são necessárias disposições 
que assegurem a perenidade dos 
investimentos na atividade empresarial e 
nas infraestruturas, evitando que os 
referidos Fundos sejam utilizados para 
introduzir vantagens indevidas. A 
experiência demonstrou que um período de 
dez anos é o período mínimo adequado a 
ser aplicado, exceto nos casos em que as 
regras em matéria de auxílios estatais 
prevejam um período diferente. Convém 
que as ações apoiadas pelo FSE e ações 
que não impliquem um investimento 
produtivo ou um investimento em 
infraestruturas sejam excluídas do requisito 
geral de durabilidade, a não ser que tais 
requisitos derivem de regras aplicáveis em 
matéria de auxílios estatais, bem como 
excluir contribuições para, ou provenientes 
de, instrumentos financeiros.

Or. de

Justificação

Ver artigo 77.º; Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 2011, sobre o Quinto 
Relatório sobre Coesão da Comissão Europeia e a estratégia para a política de coesão após 
2013 (2011/2035(INI)).

Alteração 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(41-A) Ao avaliar projetos de 25 milhões 
de euros, a Comissão deverá dispor de 
todas as informações necessárias para 
aferir se a contribuição financeira do 
fundo daria origem a perdas significativas 
de postos de trabalho nos centros de 
atividades económicas existentes na 
União Europeia, de modo a garantir que 
o financiamento comunitário não 
promove as deslocalizações dentro da 
União.

Or. de

Alteração 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-B) Deve ter-se em conta, nas 
subvenções diretas à exploração, que a 
política de coesão, em especial no caso 
das grandes empresas, mais do que 
promover determinadas localizações, 
acaba por financiar medidas que, de 
qualquer modo, seriam tomadas; por 
conseguinte, o apoio às grandes empresas 
privadas deve passar a concentrar-se mais 
nos investimentos na investigação e no 
desenvolvimento, e a assumir uma forma 
mais indireta, através do financiamento 
das infraestruturas.

Or. de

Justificação

Ver artigo 71.º; Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 2011, sobre o Quinto 
Relatório sobre Coesão da Comissão Europeia e a estratégia para a política de coesão após 
2013 (2011/2035(INI)).
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Alteração 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 41-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-C) Exorta ainda à inclusão de uma 
disposição inequívoca no regulamento 
geral sobre os fundos estruturais, 
excluindo o financiamento da UE de 
deslocalizações no seio da União e 
diminuindo o limiar de verificação para 
25 milhões para que esse tipo de 
investimentos possa ser controlado, sendo 
que as grandes empresas são excluídas de 
auxílios diretos e o limite de duração das 
atividades é definido em 10 anos;

Or. de

Justificação

Ver artigo 71.º; Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 2011, sobre o Quinto 
Relatório sobre Coesão da Comissão Europeia e a estratégia para a política de coesão após 
2013 (2011/2035(INI)).

Alteração 273
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Os Estados-Membros devem adotar 
medidas adequadas para garantir o correto 
estabelecimento e funcionamento dos seus 
sistemas de gestão e de controlo, a fim de 
dar garantias sobre a utilização legal e 
regular dos Fundos QCE. Por conseguinte, 
devem ser especificadas as obrigações dos 
Estados-Membros no que se refere aos 

(42) Os Estados-Membros devem adotar 
medidas adequadas para garantir o correto 
estabelecimento e funcionamento dos seus 
sistemas de gestão e de controlo, a fim de 
dar garantias sobre a utilização legal e 
regular dos Fundos QCE de acordo com as 
normas internacionais de gestão de 
projetos e programas. Por conseguinte, 
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sistemas de gestão e de controlo, bem 
como à prevenção, deteção e correção de 
irregularidades e infrações ao direito da 
União.

devem também ser especificadas as 
obrigações dos Estados-Membros no que 
se refere aos sistemas de gestão e de 
controlo, bem como à prevenção, deteção e 
correção de irregularidades e infrações ao 
direito da União no artigo do regulamento.

Or. en

Alteração 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Em conformidade com o princípio da 
gestão partilhada, os Estados-Membros 
deverão ser os principais responsáveis, 
através dos seus sistemas de gestão e de 
controlo, pela aplicação e controlo das 
operações dos programas. A fim de 
reforçar a eficácia do controlo no que se 
refere à seleção e execução das operações e 
ao funcionamento do sistema de gestão e 
de controlo, as funções da autoridade de 
gestão devem ser especificadas.

(43) Em conformidade com o princípio da 
gestão partilhada, os Estados-Membros e 
as autoridades regionais e locais deverão 
ser os principais responsáveis, através dos 
seus sistemas de gestão e de controlo, pela 
aplicação e controlo das operações dos 
programas. A fim de reforçar a eficácia do 
controlo no que se refere à seleção e 
execução das operações e ao 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo, as funções da autoridade de 
gestão devem ser especificadas.

Or. en

Alteração 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Em conformidade com o princípio da 
gestão partilhada, os Estados-Membros 
deverão ser os principais responsáveis, 

(43) Em conformidade com o princípio da 
gestão partilhada, os Estados-Membros, 
conjuntamente com as autoridades 
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através dos seus sistemas de gestão e de 
controlo, pela aplicação e controlo das 
operações dos programas. A fim de 
reforçar a eficácia do controlo no que se 
refere à seleção e execução das operações e 
ao funcionamento do sistema de gestão e 
de controlo, as funções da autoridade de 
gestão devem ser especificadas.

regionais e locais eleitas, deverão ser 
responsáveis, através dos seus sistemas de 
gestão e de controlo, pela aplicação e 
controlo das operações dos programas. A 
fim de reforçar a eficácia do controlo no 
que se refere à seleção e execução das 
operações e ao funcionamento do sistema 
de gestão e de controlo, as funções da 
autoridade de gestão devem ser 
especificadas.

Or. fr

Alteração 276
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Com o objetivo de garantir uma 
fiabilidade ex ante relativamente à 
criação e conceção dos principais 
sistemas de gestão e de controlo, os 
Estados-Membros devem designar um 
organismo de acreditação que seja 
responsável pela concessão e pela retirada 
da acreditação das autoridades de gestão 
e de controlo.

Suprimido

Or. de

Alteração 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Com o objetivo de garantir uma 
fiabilidade ex ante relativamente à 
criação e conceção dos principais 

Suprimido
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sistemas de gestão e de controlo, os 
Estados-Membros devem designar um 
organismo de acreditação que seja 
responsável pela concessão e pela retirada 
da acreditação das autoridades de gestão 
e de controlo.

Or. en

Justificação

O objetivo é impedir a proliferação de organismos e intervenientes que tornem o sistema de 
gestão e controlo ainda mais complexo.

Alteração 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Com o objetivo de garantir uma 
fiabilidade ex ante relativamente à 
criação e conceção dos principais 
sistemas de gestão e de controlo, os 
Estados-Membros devem designar um 
organismo de acreditação que seja 
responsável pela concessão e pela retirada 
da acreditação das autoridades de gestão 
e de controlo.

Suprimido

Or. es

Justificação

É a autoridade de auditoria que faz a avaliação ex-ante e com ela aprova o sistema de gestão 
e controlo. A CEE quer, além disso, que haja outro organismo ou o mesmo que estabeleça o 
procedimento para dar a certificação à autoridade de gestão. Implica um aumento dos 
encargos administrativos e vai contra o processo de simplificação.

Alteração 279
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Devem ser definidas as competências 
e responsabilidades da Comissão no que se 
refere à verificação do funcionamento 
eficaz dos sistemas de gestão e de controlo, 
bem como a possibilidade de a Comissão 
exigir uma ação por parte dos 
Estados-Membros. A Comissão deve 
igualmente dispor de poderes para realizar 
auditorias baseadas em questões 
relacionadas com a boa gestão financeira, a 
fim de retirar conclusões sobre o 
desempenho dos Fundos.

(45) Devem ser definidas as competências 
e responsabilidades da Comissão no que se 
refere à verificação do funcionamento 
eficaz dos sistemas de gestão e de controlo, 
incluindo a avaliação do seu projeto, bem 
como das capacidades de gestão do 
programa e exigir uma ação por parte dos 
Estados-Membros. A Comissão deve 
igualmente dispor de poderes para realizar 
auditorias baseadas em questões 
relacionadas com a boa gestão financeira, a 
fim de retirar conclusões sobre o 
desempenho dos Fundos.

Or. en

Alteração 280
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O pagamento a título de pré-
financiamento no início dos programas 
garante que o Estado-Membro tem meios 
para apoiar os beneficiários no decurso da 
execução do programa, e desde a sua 
adoção. Por conseguinte, deverão ser 
previstas disposições em matéria de pré-
financiamento inicial a partir dos Fundos 
QEC. O pré-financiamento inicial deve ser 
integralmente apurado aquando do 
encerramento do programa.

(47) O pagamento a título de pré-
financiamento no início dos programas 
garante que o Estado-Membro tem meios 
para também apoiar previamente os
beneficiários desde o início da execução do 
programa, permitindo que os mesmos 
tenham sustentabilidade financeira para 
efetuar os investimentos consagrados. Por 
conseguinte, deverão ser previstas 
disposições em matéria de pré-
financiamento inicial a partir dos Fundos 
QEC. O pré-financiamento inicial deve ser 
integralmente apurado aquando do 
encerramento do programa.

Or. pt
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Justificação

Existindo a possibilidade da Comissão Europeia proceder a um pré-financiamento aos 
Estados-Membros, estes também devem conceder um pré-financiamento aos beneficiários dos 
projetos aprovados, facilitando assim a liquidez das empresas para efetuarem investimentos.

Alteração 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A fim de garantir que as despesas 
cofinanciadas pelo orçamento da União 
em qualquer exercício financeiro são 
utilizadas em conformidade com as regras 
aplicáveis, deve ser instituído um quadro 
adequado para o apuramento das contas 
anuais. Ao abrigo deste quadro, os 
organismos acreditados devem apresentar 
à Comissão, em relação a cada programa, 
uma declaração de fiabilidade da gestão, 
acompanhada das contas anuais 
certificadas, de um relatório de síntese dos 
controlos e de um parecer de auditoria 
independente e de um relatório de 
controlo.

Suprimido

Or. es

Alteração 282
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A fim de garantir que as despesas 
cofinanciadas pelo orçamento da União em 
qualquer exercício financeiro são utilizadas 
em conformidade com as regras aplicáveis, 

(49) A fim de garantir que as despesas 
cofinanciadas pelo orçamento da União em 
qualquer exercício financeiro são utilizadas 
em conformidade com as regras aplicáveis, 
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deve ser instituído um quadro adequado 
para o apuramento das contas anuais. Ao 
abrigo deste quadro, os organismos 
acreditados devem apresentar à Comissão, 
em relação a cada programa, uma 
declaração de fiabilidade da gestão, 
acompanhada das contas anuais 
certificadas, de um relatório de síntese dos 
controlos e de um parecer de auditoria 
independente e de um relatório de controlo.

deve ser instituído um quadro adequado 
para o apuramento das contas anuais. Ao 
abrigo deste quadro, devem estar previstos
um parecer de auditoria independente e um 
relatório de controlo.

Or. de

Alteração 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A fim de garantir que as despesas 
cofinanciadas pelo orçamento da União em 
qualquer exercício financeiro são utilizadas 
em conformidade com as regras aplicáveis, 
deve ser instituído um quadro adequado 
para o apuramento das contas anuais. Ao 
abrigo deste quadro, os organismos 
acreditados devem apresentar à Comissão, 
em relação a cada programa, uma 
declaração de fiabilidade da gestão, 
acompanhada das contas anuais 
certificadas, de um relatório de síntese dos 
controlos e de um parecer de auditoria 
independente e de um relatório de 
controlo.

(49) A fim de garantir que as despesas 
cofinanciadas pelo orçamento da União em 
qualquer exercício financeiro são utilizadas 
em conformidade com as regras aplicáveis, 
deve ser instituído um quadro adequado 
para o apuramento das contas anuais.

Or. en

Alteração 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 51
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Texto da Comissão Alteração

(51) Para incentivar a disciplina financeira, 
é necessário definir mecanismos de 
anulação das autorizações de qualquer 
parte do orçamento atribuído a um 
programa e, em especial, os casos em que o 
montante pode ser excluído da anulação, 
nomeadamente quando os atrasos na 
execução resultam de circunstâncias 
independentes da vontade da parte 
envolvida ou de circunstâncias anormais ou 
imprevisíveis e cujas consequências não 
possam ser evitadas apesar da diligência 
demonstrada.

(51) Para incentivar a disciplina financeira, 
é necessário definir mecanismos de 
anulação das autorizações de qualquer 
parte do orçamento atribuído a um 
programa e, em especial, os casos em que o 
montante pode ser excluído da anulação, 
nomeadamente quando os atrasos na 
execução resultam de circunstâncias 
independentes da vontade da parte 
envolvida ou de circunstâncias anormais ou 
imprevisíveis e cujas consequências não 
possam ser evitadas apesar da diligência 
demonstrada. Se um Estado-Membro se 
encontrar em dificuldades financeiras, a 
Comissão, a pedido deste, deve poder 
assumir a gestão dos fundos e lançar um 
programa específico que promova, 
nomeadamente, o crescimento económico 
do Estado-Membro em causa.

Or. de

Alteração 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) São necessárias disposições gerais 
adicionais em relação ao funcionamento 
específico dos Fundos. Em especial, a fim 
de aumentar o seu valor acrescentado, e de 
reforçar o seu contributo para as 
prioridades da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o funcionamento desses Fundos 
deve ser simplificado e concentrado nos 
objetivos de Investimento no Crescimento 
e no Emprego e de Cooperação Territorial 
Europeia.

(52) São necessárias disposições gerais 
adicionais em relação ao funcionamento 
específico dos Fundos. Em especial, a fim 
de aumentar o seu valor acrescentado, e de 
reforçar o seu contributo para a coesão 
económica, social e territorial e para as
prioridades da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o funcionamento desses Fundos 
deve ser simplificado e concentrado nos 
objetivos de Investimento no Crescimento 
e no Emprego e de Cooperação Territorial 
Europeia.
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Or. en

Alteração 286
Hermann Winkler

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, 
as regiões que, no período de 2007-2013,
recebam apoio no âmbito do Objetivo da 
Convergência, incluindo as regiões que 
recebam apoio neste período enquanto 
regiões objeto de «saída faseada», em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, do
Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do 
Conselho, de 11 de julho de 2006, que 
estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e o 
Fundo de Coesão, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1260/19991, e cujo 
PIB per capita no período de 2007-2013
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 
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RNB da União devem beneficiar, a título 
do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, do apoio do 
Fundo de Coesão.

_________________
1 JO L 210 de 31.7.2006, p. 25.

Or. de

Justificação

Também as chamadas regiões objeto de «saída faseada», que atualmente (2007 a 2013) se 
encontram no âmbito do Objetivo da Convergência, devem beneficiar da conhecida rede de 
segurança, ou seja, do apoio mínimo de 2/3 do atual financiamento. Cabe esclarecer que 
nesta rede estão incluídas todas as regiões, inclusivamente as regiões objeto de «saída 
faseada» em conformidade com o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 
1083/2006, as quais, neste momento, não são abrangidas pelo Objetivo da Convergência, de 
modo que os resultados possam ser consolidados.

Alteração 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

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 

(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 
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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.

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 e as regiões atualmente em 
fase de saída 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.

Or. en

Alteração 288
Cornelia Ernst

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 

(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 elegíveis para financiamento ao 
abrigo do objetivo de convergência, 
segundo o artigo 5.° , n.  1, do 
Regulamento do Conselho (CE) n.°
1083/2006 e cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da 
UE-27, e regiões que tenham sido 
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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.

elegíveis para financiamento ao abrigo do 
apoio transitório, segundo o artigo 8. , n.°
1, do Regulamento do Conselho (CE) n.°
1083/2006 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.

Or. en

Alteração 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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-

(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 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, 
todas as regiões que, no período de 2007-
2013, recebam apoio no âmbito do 
Objetivo da Convergência, incluindo, 
portanto, as regiões objeto de «saída 
faseada», na aceção do artigo 8.º, n.º 1, do
Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do 
Conselho, de 11 de julho de 2006, que 
estabelece disposições gerais sobre o 



AM\903190PT.doc 89/182 PE489.656v01-00

PT

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.

Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e o 
Fundo de Coesão, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1260/19991, e 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.
_________________
1 JO L 210 de 31.7.2006, p. 25.

Or. de

Alteração 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis 
Yáñez-Barnuevo García

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 

(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 atuais 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 
progredir no crescimento económico e na 
coesão social das regiões europeias, as 
regiões cujo PIB per capita no período de 
2007-2013 tenha sido inferior a 75 % da 
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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.

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 objetivo 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.
Com o objetivo de refletir o impacto real 
da crise, é necessário rever os dados 
económicos utilizados, bem como 
introduzir novos critérios, como a taxa de 
desemprego, para atribuir os fundos da 
política de coesão, e introduzir uma 
cláusula de ajustamento que permita 
rever a categoria das regiões durante o 
período em função das alterações 
substanciais da sua situação para que, 
caso tenha ocorrido um agravamento 
relativo de uma região, esta possa receber 
mais apoio.

Or. es

Justificação

Os dados económicos utilizados para atribuir os fundos da política de coesão a nível regional 
são os últimos disponíveis e não refletem fielmente o impacto da crise. Por isso, é necessário 
prever uma cláusula de ajustamento que permita rever a categoria das regiões durante o 
período com base em alterações substanciais da sua situação para que, caso tenha ocorrido 
um agravamento relativo de uma região, esta possa receber mais apoio.

Alteração 291
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) De forma a promover os objetivos do (54) De forma a promover os objetivos do 
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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.

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 que, no período de 2007-2013, 
recebam apoio no âmbito do Objetivo da 
Convergência e 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.

Or. de

Justificação

A fim de evitar dificuldades desnecessárias e diferenças estatísticas, devem ser estipuladas 
disposições transitórias.

Alteração 292
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) De forma a promover os objetivos do 
Tratado, ou seja, a coesão económica, 

(54) De forma a promover os objetivos do 
Tratado, ou seja, a coesão económica, 
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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.

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, 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. Devido à sua situação 
social e económica e elevados custos 
derivados do seu afastamento e 
insularidade, as regiões ultraperiféricas 
devem ser consideradas como regiões 
menos desenvolvidas e beneficiar de todos 
os condicionalismos destas.

Or. pt

Justificação

Os condicionalismos naturais das Regiões Ultraperiféricas demonstram que estas regiões são 
fortemente afetadas pelos avultados investimentos que têm de efetuar nas mais diversas 
áreas. Neste sentido, considera-se importante que sejam equiparadas a regiões menos 
desenvolvidas, beneficiando de todos os condicionalismos que estas regiões possuem nos 
fundos estruturais para o período 2014-2020.
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Alteração 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-A) A modulação da taxa de 
cofinanciamento dos Fundos atribuída a 
um eixo prioritário deve ter em conta a 
cobertura de zonas com limitações 
naturais ou demográficas sérias e 
permanentes, de Estados-Membros 
insulares elegíveis a título do Fundo de 
Coesão e outras ilhas, com exceção 
daquelas em que se localizar a capital de 
um Estado-Membro ou que disponham de 
uma ligação permanente ao continente, 
de zonas de montanha, tal como definidas 
na legislação nacional do 
Estado-Membro, e de zonas de baixa 
densidade populacional ou de muito baixa 
densidade populacional e outras áreas 
com limitações demográficas sérias.

Or. en

Alteração 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 
identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 
identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS).

Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS). Será possível adaptar esta 
classificação a zonas específicas, como as 
regiões insulares.

Or. en

Alteração 295
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 
identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS).

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 
identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS). Deve igualmente ser definido um 
sistema para identificar regiões com 
sérias disparidades intrarregionais e 
ciclos de pobreza, devendo essas 
disparidades ser também ser abordadas 
através dos Fundos, a fim de prevenir 
tensões de natureza social, interétnica e 
resultantes de situações de pobreza.

Or. en

Alteração 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Considerando 55
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Texto da Comissão Alteração

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 
identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS).

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 
identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS). Deve ser prestada atenção
especial às regiões com limitações 
naturais ou demográficas sérias e 
permanentes, tal como regiões de muito 
baixa densidade populacional e regiões 
insulares, transfronteiriças e de 
montanha, tendo em consideração o facto 
de estas características territoriais não 
corresponderem necessariamente à 
decomposição atualmente proposta pela 
classificação NUTS.

Or. en

Alteração 297
László Surján

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) A fim de fixar um quadro financeiro 
adequado, a Comissão deve estabelecer, 
através de atos de execução, a repartição 
anual indicativa das dotações de 
autorização disponíveis, recorrendo a um 
método objetivo e transparente com vista a 
apoiar as regiões com atrasos de 
desenvolvimento, incluindo as que 
recebem apoio transitório.

(56) A fim de fixar um quadro financeiro 
adequado, a Comissão deve estabelecer, 
através de atos de execução, a repartição 
anual indicativa das dotações de 
autorização disponíveis, recorrendo a um 
método objetivo e transparente com vista a 
apoiar as regiões com atrasos de 
desenvolvimento, incluindo as que 
recebem apoio transitório e as que lutam 
contra sérias disparidades intrarregionais 
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que conduzem a tensões por motivos 
sociais, de pobreza e interétnicos.

Or. en

Alteração 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Considerando 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(57-A) O Fundo de Coesão deve apoiar os 
projetos de infraestrutura previstos pelo 
Regulamento (UE) nº [...]/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[...], que estabelece o mecanismo 
«Interligar a Europa», com um montante 
total de XX EUR, que deve ser utilizado 
exclusivamente em benefício dos 
Estados-Membros elegíveis para o 
financiamento no âmbito do Fundo de 
Coesão, devendo aplicar-se as taxas de 
cofinanciamento previstas para este 
último. O processo de seleção do projeto 
deve ser levado a cabo de acordo com os 
objetivos e os critérios estabelecidos no 
artigo [11.º] do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [que estabelece o mecanismo 
«Interligar a Europa»]; contudo, até 31 
de dezembro de 2016, a seleção de 
projetos elegíveis para financiamento 
deve realizar-se respeitando as dotações 
nacionais transferidas do Fundo de 
Coesão para o mecanismo «Interligar a 
Europa».

Or. es

Justificação

Será necessário um período de transição de três anos durante o qual estarão garantidas as 
dotações necessárias para assegurar que todos os Estados-Membros utilizam os instrumentos 
de assistência da Comissão disponíveis.
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Alteração 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e adotar critérios objetivos para a 
sua afetação às regiões e aos Estados-
Membros. Para incentivar a necessária 
aceleração do desenvolvimento de 
infraestruturas no setor dos transportes e 
da energia, bem como no setor das 
tecnologias da informação e da 
comunicação em toda a União, deve ser 
criada o Mecanismo «Interligar a 
Europa». A afetação a um Estado-
Membro das dotações anuais dos Fundos 
e dos montantes transferidos do Fundo de 
Coesão para o Mecanismo Interligar a 
Europa deve limitar-se a um limite 
máximo que deve ser fixado tendo em 
conta a capacidade desse Estado-Membro 
para absorver essas dotações. Além disso, 
em conformidade com o objetivo global de 
redução da pobreza, é necessário reorientar 
o regime de ajuda alimentar às pessoas 
desfavorecidas, promover a inclusão social 
e o desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 
assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE, através de uma redução 
correspondente da percentagem mínima 
dos Fundos Estruturais a afetar ao FSE em 
cada país.

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e adotar critérios objetivos para a 
sua afetação às regiões e aos 
Estados-Membros. Em conformidade com 
o objetivo global de redução da pobreza, é 
necessário reorientar o regime de ajuda 
alimentar às pessoas desfavorecidas, 
promover a inclusão social e o 
desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 
assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE, através de uma redução 
correspondente da percentagem mínima 
dos Fundos Estruturais a afetar ao FSE em 
cada país.

Or. en



PE489.656v01-00 98/182 AM\903190PT.doc

PT

Alteração 300
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Or. de

Alteração 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 302
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 58
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Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Or. it

Justificação

A introdução de uma reserva de desempenho poderia ter efeitos negativos, incentivando os 
Estados-Membros e as autoridades locais a estabelecerem objetivos modestos e pouco 
inovadores com o intuito de receberem apoios adicionais. 

Alteração 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Or. fr

Alteração 305
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 58
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Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Or. it

Alteração 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos, atribuídos a 
um Estado-Membro, do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego poderão destinar-se a uma 
reserva de desempenho, por Fundo e 
categoria de regiões, nesse
Estado-Membro.

Or. es

Alteração 308
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

No que se refere aos Fundos, com vista a No que se refere aos Fundos, podem ser, 
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garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 2 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

sob certas condições, transferidos recursos 
entre as regiões menos desenvolvidas, as 
regiões em transição e as regiões mais 
desenvolvidas.

Or. de

Justificação

Para prevenir as disparidades em termos de apoio, deve ser viável a possibilidade de 
reafetação interna dos recursos entre as várias categorias, como, por exemplo, no seio de um 
Estado Federado.

Alteração 309
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 2 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas.

Or. pt

Justificação

As regiões já possuem um envelope financeiro específico, não se devendo proceder à 
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transferência de fundos entre regiões, sobretudo quando os maiores beneficiários são as 
regiões mais desenvolvidas em detrimento das menos desenvolvidas. É evidente que o efeito 
de spill-over aqui em causa não irá contribuir para uma maior coesão económica, social e 
territorial como é referido no artigo 174° do tratado. Esta alteração está em consonância 
com a efetuada no artigo 85, ponto 2.

Alteração 310
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 2 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 5 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões..

Or. en

Alteração 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

No que se refere aos Fundos, com vista a 
garantir uma dotação adequada para cada 
categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas,
exceto em circunstâncias devidamente 

No que se refere aos Fundos, com vista a 
garantir uma dotação adequada para cada 
categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas e as regiões mais 
desenvolvidas, exceto em circunstâncias 
devidamente justificadas relacionadas com 
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justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 2 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

a realização de um ou mais objetivos 
temáticos e, de qualquer forma, não mais 
de 2 % da dotação total para essa categoria 
de regiões.

Or. de

Alteração 312
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 2 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões..

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 6 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

Or. en

Alteração 313
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Considerando 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(59-A) A experiência resultante do atual 
quadro financeiro demonstra que a 
absorção de financiamento obriga a fixar 
a taxa máxima das dotações a favor da 
coesão em 4% do PIB;
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Or. en

Alteração 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) A fim de garantir um impacto 
económico real, o apoio dos Fundos não 
deverá substituir a despesa pública ou 
despesa estrutural equivalente dos 
Estados-Membros nos termos do presente 
regulamento. Além disso, com vista a 
assegurar que o apoio dos Fundos tem em 
conta o contexto económico mais amplo, o
nível de despesas públicas deve ser 
determinado em função das condições 
macroeconómicas gerais em que o 
financiamento é efetuado, com base nos 
indicadores previstos nos programas de 
estabilidade e de convergência 
apresentados anualmente pelos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 1466/1997, 
relativo ao reforço da supervisão das 
situações orçamentais e à supervisão e 
coordenação das políticas económicas. A 
verificação pela Comissão do princípio da 
adicionalidade deve concentrar-se nos 
Estados-Membros em que as regiões
menos desenvolvidas e as regiões em 
transição abranjam, pelo menos, 15 % da 
população, devido à importância dos 
recursos financeiros afetados às mesmas.

(60) A fim de garantir um impacto 
económico real, o apoio dos Fundos não 
deverá substituir a despesa pública ou 
despesa estrutural equivalente dos 
Estados-Membros nos termos do presente 
regulamento. Além disso, com vista a 
assegurar que o apoio dos Fundos tem em 
conta o contexto económico mais amplo, o 
nível de despesas públicas deve ser 
determinado em função das condições 
macroeconómicas gerais em que o 
financiamento é efetuado, com base nos 
indicadores previstos nos programas de 
estabilidade e de convergência 
apresentados anualmente pelos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 1466/1997, 
relativo ao reforço da supervisão das 
situações orçamentais e à supervisão e 
coordenação das políticas económicas. A 
verificação pela Comissão do princípio da 
adicionalidade deve estender-se a todas as 
regiões.

Or. de

Justificação

Ver artigo 1.º; Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 2011, sobre o Quinto 
Relatório sobre Coesão da Comissão Europeia e a estratégia para a política de coesão após 
2013 (2011/2035(INI)).



PE489.656v01-00 106/182 AM\903190PT.doc

PT

Alteração 315
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização e controlo dos programas 
operacionais apoiados pelos Fundos. Os 
programas operacionais devem fixar eixos 
prioritários correspondentes a objetivos 
temáticos, definir uma lógica de 
intervenção coerente para abordar as 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas e estabelecer o quadro para a 
avaliação de desempenho. Devem também 
incluir outros elementos necessários à 
aplicação eficaz e eficiente desses Fundos.

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização, metodologia de 
apresentação de relatórios, práticas de 
gestão de projeto e de programa e controlo 
dos programas operacionais apoiados pelos 
Fundos. Os programas operacionais devem 
fixar eixos prioritários correspondentes a 
objetivos temáticos, definir uma lógica de 
intervenção coerente para abordar as 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas e estabelecer o quadro para a 
avaliação de desempenho. Devem também 
incluir outros elementos necessários à 
aplicação eficaz e eficiente desses Fundos.

Or. en

Alteração 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização e controlo dos programas 
operacionais apoiados pelos Fundos. Os 
programas operacionais devem fixar eixos 
prioritários correspondentes a objetivos 
temáticos, definir uma lógica de 
intervenção coerente para abordar as 
necessidades de desenvolvimento 

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização e controlo dos programas 
operacionais apoiados pelos Fundos. Os 
programas operacionais devem fixar eixos 
prioritários correspondentes a objetivos 
temáticos e aos princípios horizontais 
relacionados com o cumprimento das leis 
nacionais e da União, com a promoção da 
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identificadas e estabelecer o quadro para a 
avaliação de desempenho. Devem também 
incluir outros elementos necessários à 
aplicação eficaz e eficiente desses Fundos.

igualdade entre homens e mulheres, da 
não discriminação e do desenvolvimento 
sustentável, tal como é definido no 
presente regulamento, definir uma lógica 
de intervenção coerente para abordar as 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas e estabelecer o quadro para a 
avaliação de desempenho. Devem também 
incluir outros elementos necessários à 
aplicação eficaz e eficiente desses Fundos.

Or. en

Alteração 317
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Com vista a melhorar a 
complementaridade e simplificar a 
execução, deverá ser possível combinar o 
apoio do FC e do FEDER com o apoio do 
FSE, em programas operacionais comuns 
no âmbito do objetivo de crescimento e 
emprego.

(62) Com vista a melhorar a 
complementaridade e simplificar o acesso 
aos fundos estruturais por parte dos 
beneficiários e a consequente execução
dos projetos, deverá ser possível promover 
uma gestão multifundos, combinando o 
apoio do FC e do FEDER com o apoio do 
FSE, em programas operacionais comuns 
no âmbito do objetivo de crescimento e 
emprego.

Or. pt

Justificação

A gestão multifundos permitirá que um beneficiário que pretende desenvolver um projeto 
receba com a apresentação de apenas uma candidatura financiamento proveniente do 
FEDER, FC ou FSE para os diversos investimentos que pretende realizar. Pretende-se 
facilitar o desenvolvimento e implementação de projetos, em detrimento dos beneficiários 
realizarem várias candidaturas a programas específicos de financiamento.

Alteração 318
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) A fim de dar aos Estados-Membros a 
possibilidade de executarem parte de um 
programa operacional utilizando uma 
abordagem baseada nos resultados, é 
conveniente prever um plano de ação 
conjunto constituído por várias ações a 
realizar por um beneficiário, com vista a 
contribuir para os objetivos do programa 
operacional. Para simplificar e reforçar a 
abordagem dos Fundos orientada para os 
resultados, a gestão do plano de ação 
conjunto deve basear-se exclusivamente 
nos objetivos intermédios, realizações e 
resultados acordados conjuntamente, tal 
como definido na decisão da Comissão que 
adota o plano de ação conjunto. O controlo 
e a auditoria de um plano de ação conjunto 
também serão limitados à realização desses 
objetivos intermédios, realizações e 
resultados. Por conseguinte, é necessário 
estabelecer regras sobre a elaboração, o 
conteúdo, a adoção, a gestão e o controlo 
financeiros dos planos de ação conjuntos.

(64) A fim de dar aos Estados-Membros a 
possibilidade de executarem parte de um 
programa operacional utilizando uma 
abordagem baseada nos resultados, é 
conveniente prever um plano de ação 
conjunto constituído por várias ações a 
realizar por um beneficiário, com vista a 
contribuir para os objetivos do programa 
operacional. Para simplificar e reforçar a 
abordagem dos Fundos orientada para os 
resultados, a gestão do plano de ação
conjunto deve basear-se exclusivamente 
nos objetivos intermédios de gestão do 
projeto, realizações e resultados acordados 
conjuntamente, tal como definido na 
decisão da Comissão que adota o plano de 
ação conjunto. O controlo e a auditoria de 
um plano de ação conjunto também serão 
limitados à realização desses objetivos 
intermédios, realizações e resultados. Por 
conseguinte, é necessário estabelecer 
regras sobre a elaboração, o conteúdo, a 
adoção, a gestão e o controlo financeiros 
dos planos de ação conjuntos.

Or. en

Alteração 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Considerando 65

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 

(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 
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programas operacionais, as ações apoiadas 
pelos Fundos devem ser realizadas 
enquanto investimento territorial integrado 
no âmbito de um programa operacional.

programas operacionais, as ações apoiadas 
pelos Fundos devem ser realizadas 
enquanto investimento territorial.

Or. en

Alteração 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Para assegurar a disponibilidade de 
informações essenciais e atualizadas sobre 
a execução dos programas, é necessário 
que os Estados-Membros forneçam 
regularmente à Comissão os principais 
dados. A fim de evitar um ónus adicional 
para os Estados-Membros, tal deve limitar-
se aos dados recolhidos continuamente, 
devendo a sua transmissão ser realizada 
por via eletrónica.

(67) Para assegurar a disponibilidade de 
informações essenciais e atualizadas sobre 
a execução dos programas, é necessário 
que os Estados-Membros forneçam 
regularmente à Comissão os principais 
dados. A fim de evitar um ónus adicional 
para os Estados-Membros, tal deve limitar-
se aos dados recolhidos continuamente, 
devendo a sua transmissão ser realizada 
por via eletrónica. Nos casos em que estas 
transferências incluam dados pessoais 
deve aplicar-se o disposto na Diretiva 
95/46/CE e no Regulamento (CE) 
45/2001.

Or. en

Alteração 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

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 uma sensibilização relativamente aos 
objetivos da política de coesão e ao seu 
papel enquanto questão de real 
preponderância para os cidadãos da UE;

Or. en

Alteração 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações sobre todos os programas 
operacionais, incluindo listas dos projetos 
apoiados no âmbito de cada programa 
operacional.

(72) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, e a explicar de 
forma mais clara a ideia subjacente ao 
processo de integração europeia nas áreas 
de desenvolvimento regional e ação 
intersetorial, em cada Estado-Membro um 
sítio Web ou um portal Web único que 
utilize uma linguagem clara e 
compreensível e que preste informações 
sobre todos os programas operacionais, 
incluindo listas dos projetos apoiados no 
âmbito de cada programa operacional.

Or. en
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Alteração 323
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações sobre todos os programas 
operacionais, incluindo listas dos projetos 
apoiados no âmbito de cada programa 
operacional.

(72) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações compreensíveis e facilmente 
acessíveis sobre todos os programas 
operacionais, incluindo listas dos projetos 
apoiados no âmbito de cada programa 
operacional.

Or. es

Justificação

Deve garantir-se que as informações prestadas são compreensíveis e acessíveis.

Alteração 324
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) É necessário determinar os elementos 
que permitam modular a taxa de 
cofinanciamento dos Fundos para os 
programas operacionais, em especial, a 
fim de aumentar o efeito multiplicador 
dos recursos da União. É igualmente 
conveniente estabelecer as taxas máximas 
de cofinanciamento por categoria de 
região, de modo a garantir o respeito do 
princípio do cofinanciamento através de 
um nível adequado de apoio nacional.

Suprimido
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Or. de

Alteração 325
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) É necessário determinar os elementos 
que permitam modular a taxa de 
cofinanciamento dos Fundos para os 
programas operacionais, em especial, a fim 
de aumentar o efeito multiplicador dos 
recursos da União. É igualmente 
conveniente estabelecer as taxas máximas 
de cofinanciamento por categoria de 
região, de modo a garantir o respeito do 
princípio do cofinanciamento através de 
um nível adequado de apoio nacional.

(73) É necessário determinar os elementos 
que permitam modular a taxa de 
cofinanciamento dos Fundos para os 
programas operacionais, em especial, a fim 
de aumentar o efeito multiplicador dos 
recursos da União. É igualmente 
conveniente estabelecer as taxas máximas 
de cofinanciamento por categoria de 
região, de modo a garantir o respeito do 
princípio do cofinanciamento através de 
um nível adequado de apoio nacional,
público e privado. As atuais taxas de 
cofinanciamento nacionais não devem 
aumentar na situação económica atual 
que já de si coloca inúmeros desafios às 
regiões. Nas regiões da capital que sejam 
as regiões mais desenvolvidas de um 
Estado-Membro deve existir uma maior 
flexibilidade.

Or. en

Alteração 326
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) É necessário determinar os elementos 
que permitam modular a taxa de 
cofinanciamento dos Fundos para os 
programas operacionais, em especial, a fim 

(73) É necessário determinar os elementos 
que permitam modular a taxa de 
cofinanciamento dos Fundos para os 
programas operacionais, tendo em linha de 



AM\903190PT.doc 113/182 PE489.656v01-00

PT

de aumentar o efeito multiplicador dos 
recursos da União. É igualmente 
conveniente estabelecer as taxas máximas 
de cofinanciamento por categoria de 
região, de modo a garantir o respeito do 
princípio do cofinanciamento através de 
um nível adequado de apoio nacional.

conta as condições de governação 
económica decorrentes do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento de cada 
Estado-Membro, em especial, a fim de 
aumentar o efeito multiplicador dos 
recursos da União. É igualmente 
conveniente estabelecer as taxas máximas 
de cofinanciamento por categoria de 
região, de modo a garantir o respeito do 
princípio do cofinanciamento através de 
um nível adequado de apoio nacional.

Or. pt

Justificação

A taxa de cofinanciamento deve ser moldada conforme as condições económicas de cada 
Estado-Membro que são enumeradas no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Pretende-se 
que exista flexibilidade para a Comissão Europeia aumentar a taxa de cofinanciamento e 
facilitar o desenvolvimento de projetos sempre que um Estado-Membro atravesse elevadas 
dificuldades orçamentais.

Alteração 327
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) É necessário que os Estados-Membros 
designem uma autoridade de gestão, uma 
autoridade de certificação e uma autoridade 
de auditoria funcionalmente independentes 
para cada programa operacional. Para 
permitir uma maior flexibilidade aos 
Estados-Membros na criação de sistemas 
de controlo, deve ser prevista a 
possibilidade de as funções da autoridade 
de certificação poderem ser efetuadas pela 
autoridade de gestão. O Estado-Membro 
deve igualmente ser autorizado a designar 
organismos intermediários para a 
realização de determinadas tarefas da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação. Nesse caso, o Estado-Membro 

(74) É necessário que os Estados-Membros 
designem uma autoridade de gestão, uma 
autoridade de certificação e uma autoridade 
de auditoria funcionalmente independentes 
para cada programa operacional. Para 
permitir uma maior flexibilidade aos 
Estados-Membros na criação de sistemas 
de controlo, deve ser prevista a 
possibilidade de as funções da autoridade 
de certificação poderem ser efetuadas pela 
autoridade de gestão. O Estado-Membro 
deve igualmente ser autorizado a designar 
organismos intermediários para a 
realização de determinadas tarefas da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação na condição de serem 
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deve estabelecer claramente as respetivas 
responsabilidades e funções.

plenamente competentes em matéria de 
gestão do projeto e do programa. Nesse 
caso, o Estado-Membro deve estabelecer 
claramente as respetivas responsabilidades 
e funções.

Or. en

Alteração 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) É necessário que os Estados-Membros 
designem uma autoridade de gestão, uma 
autoridade de certificação e uma autoridade 
de auditoria funcionalmente independentes 
para cada programa operacional. Para 
permitir uma maior flexibilidade aos 
Estados-Membros na criação de sistemas 
de controlo, deve ser prevista a 
possibilidade de as funções da autoridade 
de certificação poderem ser efetuadas pela 
autoridade de gestão. O Estado-Membro 
deve igualmente ser autorizado a designar 
organismos intermediários para a 
realização de determinadas tarefas da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação. Nesse caso, o Estado-Membro 
deve estabelecer claramente as respetivas 
responsabilidades e funções.

(74) É necessário que os Estados-Membros 
designem uma autoridade de gestão, uma 
autoridade de certificação e uma autoridade 
de auditoria funcionalmente independentes 
para cada programa operacional. Para 
permitir uma maior flexibilidade aos 
Estados-Membros na criação de sistemas 
de controlo, deve ser prevista a 
possibilidade de as funções da autoridade 
de certificação poderem ser efetuadas pela 
autoridade de gestão. O Estado-Membro 
deve igualmente ser autorizado a designar 
organismos intermediários para a 
realização de determinadas tarefas da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação na condição de serem 
plenamente competentes em matéria de 
gestão do projeto e do programa. Nesse 
caso, o Estado-Membro deve estabelecer 
claramente as respetivas responsabilidades 
e funções.

Or. en

Alteração 329
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) A autoridade de gestão é a principal 
responsável pela execução eficaz e 
eficiente dos Fundos e, por conseguinte, 
pelo cumprimento de numerosas funções 
relacionadas com a gestão, a 
monitorização, a gestão financeira e o 
controlo dos programas, bem como pela 
seleção dos projetos. As suas 
responsabilidades e funções devem ser 
definidas.

(75) A autoridade de gestão é a principal 
responsável pela execução eficaz e 
eficiente dos Fundos e, por conseguinte, 
pelo cumprimento de numerosas funções 
relacionadas com a gestão, a 
monitorização, a gestão financeira e o 
controlo dos programas e projetos, bem 
como pela seleção dos projetos. As suas 
responsabilidades e funções devem ser 
definidas nos artigos do regulamento.

Or. en

Alteração 330
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) Para ter em conta a organização 
específica dos sistemas de gestão e de 
controlo do FEDER, do FSE e do FC, e a 
necessidade de prever uma abordagem 
proporcionada, é necessário adotar 
disposições específicas para a concessão e 
retirada da acreditação da autoridade de 
gestão e da autoridade de certificação.

Suprimido

Or. de

Alteração 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 78
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Texto da Comissão Alteração

(78) Para ter em conta a organização 
específica dos sistemas de gestão e de 
controlo do FEDER, do FSE e do FC, e a 
necessidade de prever uma abordagem 
proporcionada, é necessário adotar 
disposições específicas para a concessão e 
retirada da acreditação da autoridade de 
gestão e da autoridade de certificação.

Suprimido

Or. en

Alteração 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) Para ter em conta a organização 
específica dos sistemas de gestão e de 
controlo do FEDER, do FSE e do FC, e a 
necessidade de prever uma abordagem 
proporcionada, é necessário adotar 
disposições específicas para a concessão e
retirada da acreditação da autoridade de 
gestão e da autoridade de certificação.

(78) Para ter em conta a organização 
específica dos sistemas de gestão e de 
controlo do FEDER, do FSE e do FC, e a 
necessidade de prever uma abordagem 
proporcionada, é necessário adotar 
disposições específicas para os 
procedimentos e o funcionamento da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação.

Or. es

Alteração 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) Para além de regras comuns em 
matéria de gestão financeira, são 
necessárias disposições complementares 

(80) Para além de regras comuns em 
matéria de gestão financeira, são
necessárias disposições complementares 
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para o FEDER, o FSE e o FC. Em 
particular, com vista a assegurar uma 
fiabilidade razoável para a Comissão antes 
do apuramento anual de contas, os 
pedidos de pagamentos intercalares devem 
ser reembolsados a uma taxa de 90 % do
montante resultante da aplicação da taxa de 
cofinanciamento de um eixo prioritário, 
como estabelecido na decisão que adota o 
programa operacional, à despesa elegível 
desse eixo prioritário. Os montantes 
pendentes devidos devem ser pagos aos 
Estados-Membros na altura do 
apuramento anual de contas, desde que 
tenha sido atingida uma fiabilidade 
razoável em termos de elegibilidade da 
despesa para o ano coberto pelo 
procedimento de apuramento.

para o FEDER, o FSE e o FC. Em 
particular, com vista a assegurar uma 
fiabilidade razoável para a Comissão, os 
pedidos de pagamentos intercalares devem 
ser reembolsados a uma taxa de 90 % do 
montante resultante da aplicação da taxa de 
cofinanciamento de um eixo prioritário, 
como estabelecido na decisão que adota o 
programa operacional, à despesa elegível 
desse eixo prioritário. Os montantes 
pendentes devidos devem ser pagos aos 
Estados-Membros na altura do 
encerramento, desde que tenha sido 
atingida uma fiabilidade razoável em 
termos de elegibilidade da despesa.

Or. es

Justificação

O encerramento de contas anual pretende, de acordo com a CEE, aliviar os trabalhos de 
encerramento do período e reduzir a duração da retenção de documentos contabilísticos. Na 
prática, dificulta a simplificação preconizada pela Comissão devido à complexidade que a 
sua implementação acarreta num período de programação em que as melhorias devem 
centrar-se, por outro lado, na avaliação de resultados.

Alteração 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 81

Texto da Comissão Alteração

(81) Para garantir que os beneficiários 
recebem o apoio com a maior brevidade 
possível e a fim de reforçar a fiabilidade 
para a Comissão, é adequado exigir que os 
pedidos de pagamento incluam apenas a 
despesa em relação à qual o apoio tenha 
sido pago aos beneficiários. Deverá ser 
previsto um pré-financiamento anual, para 
garantir que o Estado-Membro dispõe de 

(81) Para garantir que os beneficiários 
recebem o apoio com a maior brevidade 
possível e a fim de reforçar a fiabilidade 
para a Comissão, é adequado exigir que os 
pedidos de pagamento incluam apenas a 
despesa em relação à qual o apoio tenha 
sido pago aos beneficiários. Deverá ser 
previsto um pré-financiamento, para 
garantir que o Estado-Membro dispõe de 



PE489.656v01-00 118/182 AM\903190PT.doc

PT

meios suficientes para operar ao abrigo de 
tais regimes. Esse pré-financiamento deve 
ser regularizado anualmente, aquando do 
apuramento de contas.

meios suficientes para operar ao abrigo de 
tais regimes. Esse pré-financiamento deve 
ser regularizado de acordo com
procedimentos a estabelecer.

Or. es

Alteração 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) É necessário especificar o 
procedimento de apuramento anual das 
contas aplicável aos Fundos, a fim de 
garantir uma base clara e a segurança 
jurídica dessas disposições. É importante 
prever uma possibilidade limitada de o 
Estado-Membro incluir uma provisão nas 
suas contas anuais para um determinado 
montante sujeito a um procedimento em 
curso junto da autoridade de auditoria.

Suprimido

Or. es

Alteração 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) O procedimento de apuramento 
anual das contas deve ser acompanhado 
do encerramento anual das operações 
concluídas (para o FEDER e o FC) ou 
despesas (para o FSE). A fim de reduzir 
os custos associados ao encerramento 
final dos programas operacionais, 

Suprimido
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diminuir os encargos administrativos para 
os beneficiários e proporcionar segurança 
jurídica, o encerramento anual deve ser 
obrigatório, limitando assim o período 
durante o qual os documentos 
comprovativos têm de ser mantidos e 
durante o qual as operações podem ser 
objeto de auditoria e ser impostas 
correções financeiras.

Or. es

Alteração 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) O procedimento de apuramento anual 
das contas deve ser acompanhado do 
encerramento anual das operações 
concluídas (para o FEDER e o FC) ou 
despesas (para o FSE). A fim de reduzir os 
custos associados ao encerramento final 
dos programas operacionais, diminuir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários e proporcionar segurança 
jurídica, o encerramento anual deve ser 
obrigatório, limitando assim o período 
durante o qual os documentos 
comprovativos têm de ser mantidos e 
durante o qual as operações podem ser 
objeto de auditoria e ser impostas 
correções financeiras.

(84) O procedimento de apuramento anual 
das contas deve ser acompanhado do 
encerramento anual das operações 
concluídas (para o FEDER e o FC) ou 
despesas (para o FSE). A fim de reduzir os 
custos associados ao encerramento final 
dos programas operacionais, diminuir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários e proporcionar segurança 
jurídica, os Estados-Membros podem 
optar pelo encerramento anual, limitando 
assim o período durante o qual os 
documentos comprovativos têm de ser 
mantidos e durante o qual as operações 
podem ser objeto de auditoria e ser 
impostas correções financeiras.

Or. fr

Alteração 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 86-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(86-A) No caso dos Estados-Membros 
ameaçados ou afetados por dificuldades 
financeiras e que já beneficiam de 
medidas de apoio sob a forma de ajuda 
financeira da União, devem poder 
ser-lhes disponibilizados os fundos 
corrigidos e/ou recuperados e/ou os juros 
ou outros reembolsos pela Comissão, em 
gestão centralizada direta, em 
conformidade com o disposto no artigo 
53.ºA do Regulamento Financeiro, 
através de um programa específico que 
investirá prioritariamente no crescimento, 
em especial nos projetos de 
infraestruturas de apoio à indústria.

Or. de

Alteração 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 86-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(86-B) Para não agravar a situação dos 
Estados-Membros já ameaçados ou 
afetados por dificuldades financeiras, a 
Comissão deve, a pedido desses 
Estados-Membros, assumir a gestão de 
um programa específico para lhes 
disponibilizar, no mais breve trecho, os 
fundos recuperados ou suspensos, com o 
objetivo de promover concretamente o 
crescimento económico, por exemplo 
através do financiamento das 
infraestruturas de apoio à indústria.

Or. de
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Alteração 340
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o
número de auditorias realizadas deve ser 
reduzido, caso o total da despesa elegível 
de uma operação não exceda 100 000 
euros. No entanto, deverá ser possível 
realizar auditorias, em qualquer momento, 
caso existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de
confiança.

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, deve 
ser realizada apenas uma auditoria, caso o 
total da despesa elegível de uma operação 
não exceda 250 000 euros. No entanto, 
deverá ser possível realizar auditorias, em 
qualquer momento, caso existam indícios 
de irregularidade ou fraude, ou, na 
sequência do encerramento de uma 
operação concluída, como parte de uma 
amostra de auditoria. A Comissão deve
reduzir as auditorias aos programas 
operacionais caso não existam deficiências 
significativas ou a autoridade de auditoria 
seja passível de confiança.

Or. en

Alteração 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o 
número de auditorias realizadas deve ser 
reduzido, caso o total da despesa elegível 
de uma operação não exceda 100 000 

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o 
número de auditorias realizadas deve ser 
reduzido, caso o total da despesa elegível 
de uma operação não exceda 100 000 
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euros. No entanto, deverá ser possível 
realizar auditorias, em qualquer momento, 
caso existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

euros. A Comissão deverá realizar 
obrigatoriamente auditorias às operações 
de 25 milhões de euros ou mais. No 
entanto, deverá ser possível realizar 
auditorias, em qualquer momento, caso 
existam indícios de irregularidade, 
deslocalização ou fraude, ou, na sequência 
do encerramento de uma operação 
concluída, como parte de uma amostra de 
auditoria. Para que o nível de auditoria pela 
Comissão seja proporcionado em relação 
ao risco, a Comissão deverá poder reduzir 
as auditorias aos programas operacionais 
caso não existam deficiências significativas 
ou a autoridade de auditoria tenha 
demonstrado ser passível de confiança no 
anterior período de financiamento.

Or. de

Alteração 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o
número de auditorias realizadas deve ser
reduzido, caso o total da despesa elegível 
de uma operação não exceda 100 000 
euros. No entanto, deverá ser possível 
realizar auditorias, em qualquer momento, 
caso existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, deve 
ser realizada apenas uma auditoria, 
sempre que o total da despesa elegível de 
uma operação não exceda 200 000 euros. 
No entanto, deverá ser possível realizar 
auditorias, em qualquer momento, caso 
existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
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não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma proporcionalidade real na monitorização dos programas 
operacionais é proposto que as despesas elegíveis que não ultrapassem os 200 000 euros 
sejam sujeitas a apenas uma auditoria.

Alteração 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o 
número de auditorias realizadas deve ser 
reduzido, caso o total da despesa elegível 
de uma operação não exceda 100 000 
euros. No entanto, deverá ser possível 
realizar auditorias, em qualquer momento, 
caso existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o 
número de auditorias realizadas deve ser 
reduzido, caso o total da despesa elegível 
de uma operação não exceda 200 000 
euros. No entanto, deverá ser possível 
realizar auditorias, em qualquer momento, 
caso existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

Or. en
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Alteração 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o 
número de auditorias realizadas deveria ser 
reduzido, caso o total da despesa elegível 
de uma operação não exceda 100 000 
euros. No entanto, deverá ser possível 
realizar auditorias, em qualquer momento, 
caso existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

(87) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcionada, tendo 
em conta o nível do apoio da União 
proveniente dos Fundos. Em especial, o 
número de auditorias realizadas deveria ser 
reduzido a uma só, tanto quanto possível, 
caso o total da despesa elegível de uma 
operação não exceda 100 000 euros. No 
entanto, deverá ser possível realizar 
auditorias, em qualquer momento, caso 
existam indícios de irregularidade ou 
fraude, ou, na sequência do encerramento 
de uma operação concluída, como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcionado em relação ao risco, a 
Comissão deverá poder reduzir as 
auditorias aos programas operacionais caso 
não existam deficiências significativas ou a 
autoridade de auditoria seja passível de 
confiança.

Or. fr

Alteração 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
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relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à adoção de um 
quadro estratégico comum, às regras 
adicionais relativas à afetação da reserva 
de desempenho, à definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, 
combinação de apoios, elegibilidade, tipos 
de atividades não apoiadas), às regras 
relativas a certos tipos de instrumentos 
financeiros instituídos aos níveis nacional, 
regional, transnacional ou transfronteiriço, 
às regras relativas a acordos de 
financiamento, transferência e gestão de 
ativos, modalidades de gestão e controlo, 
às regras relativas aos pedidos de 
pagamento e estabelecimento de um 
sistema de capitalização de frações anuais, 
à definição da taxa fixa para operações 
geradoras de receitas, da taxa fixa para 
custos indiretos objeto de subvenção com 
base nos métodos existentes e taxas 
correspondentes, aplicáveis nas políticas da 
União, às responsabilidades dos Estados-
Membros no que respeita ao procedimento 
de comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (combinação de apoios, 
elegibilidade, tipos de atividades não 
apoiadas), às regras relativas a certos tipos 
de instrumentos financeiros instituídos aos 
níveis nacional, regional, transnacional ou 
transfronteiriço, às regras relativas a 
acordos de financiamento, transferência e 
gestão de ativos, modalidades de gestão e 
controlo, às regras relativas aos pedidos de 
pagamento e estabelecimento de um 
sistema de capitalização de frações anuais, 
à definição da taxa fixa para operações 
geradoras de receitas, da taxa fixa para 
custos indiretos objeto de subvenção com 
base nos métodos existentes e taxas 
correspondentes, aplicáveis nas políticas da 
União, às responsabilidades dos Estados-
Membros no que respeita ao procedimento 
de comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar.

Or. en
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Alteração 346
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Para complementar e alterar certos 
aspetos não essenciais do presente 
regulamento, deverão ser concedidos 
poderes à Comissão, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, a fim de 
estabelecer um código de conduta sobre os 
objetivos e critérios de apoio à execução da 
parceria, adotar um Quadro Estratégico 
Comum e regras adicionais para a 
afetação da reserva de crescimento e 
competitividade, definir a zona e a 
população abrangidas pelas estratégias 
integradas de desenvolvimento local, 
estabelecer regras pormenorizadas para os 
instrumentos financeiros (avaliação ex 
ante, elegibilidade da despesa, tipos de 
atividades não apoiadas, combinação de 
apoios, transferência e gestão de ativos, 
pedidos de pagamento e capitalização de 
frações anuais), definir a taxa fixa das 
operações geradoras de receitas, identificar 
as responsabilidades dos Estados-Membros 
em matéria de comunicação de 
irregularidades e de recuperação de 
montantes pagos indevidamente, adotar o 
modelo de declaração de fiabilidade da 
gestão relativo ao funcionamento do 
sistema de gestão e de controlo, determinar 
as condições das auditorias nacionais, 
estabelecer os critérios de acreditação das 
autoridades de gestão e de certificação,
identificar os suportes de dados aceites, 
definir o nível de correção financeira a 
aplicar, alterar os anexos e adotar as 
medidas específicas necessárias para 
facilitar a transição para o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 

(88) Para complementar e alterar certos 
aspetos não essenciais do presente
regulamento, deverão ser concedidos 
poderes à Comissão, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, a fim de 
estabelecer um código de conduta sobre os 
objetivos e critérios de apoio à execução da 
parceria, adotar um Quadro Estratégico 
Comum, definir a zona e a população 
abrangidas pelas estratégias integradas de 
desenvolvimento local, estabelecer regras 
pormenorizadas para os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, 
elegibilidade da despesa, tipos de 
atividades não apoiadas, combinação de 
apoios, transferência e gestão de ativos, 
pedidos de pagamento e capitalização de 
frações anuais), definir a taxa fixa das 
operações geradoras de receitas, identificar 
as responsabilidades dos Estados-Membros 
em matéria de comunicação de 
irregularidades e de recuperação de 
montantes pagos indevidamente, adotar o 
modelo de declaração de fiabilidade da 
gestão relativo ao funcionamento do 
sistema de gestão e de controlo, determinar 
as condições das auditorias nacionais, 
identificar os suportes de dados aceites, 
definir o nível de correção financeira a 
aplicar, alterar os anexos e adotar as 
medidas específicas necessárias para 
facilitar a transição para o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
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alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

Or. de

Justificação

Harmonização com as alterações aos artigos 20.º e 64.º.

Alteração 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à adoção de um 
quadro estratégico comum, normas 
adicionais sobre a afetação da reserva de 
desempenho, a definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, combinação 
de apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas aos acordos de financiamento, 
transferência e gestão de ativos, às 
modalidades de gestão e controlo, às regras 
relativas aos pedidos de pagamento e 
estabelecimento de um sistema de 

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no que respeita às regras pormenorizadas 
sobre os instrumentos financeiros 
(avaliação ex ante, combinação de apoios, 
elegibilidade, tipos de atividades não 
apoiadas), às regras relativas a certos tipos 
de instrumentos financeiros instituídos aos 
níveis nacional, regional, transnacional ou 
transfronteiriço, às regras relativas aos 
acordos de financiamento, transferência e 
gestão de ativos, modalidades de gestão e 
controlo, às regras relativas aos pedidos de 
pagamento e estabelecimento de um 
sistema de capitalização de frações anuais, 
à definição da taxa fixa para operações 
geradoras de receitas, da taxa fixa para 
custos indiretos objeto de subvenção com 
base nos métodos existentes e taxas 
correspondentes, aplicáveis nas políticas da 
União, às responsabilidades dos
Estados-Membros no que respeita ao 
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capitalização de frações anuais, à definição 
da taxa fixa para operações geradoras de 
receitas, da taxa fixa para custos indiretos 
objeto de subvenção com base nos métodos 
existentes e taxas correspondentes, 
aplicáveis nas políticas da União, às 
responsabilidades dos Estados-Membros 
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
realize consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive junto de 
peritos.

procedimento de comunicação de 
irregularidades e de recuperação de 
montantes pagos indevidamente, às 
modalidades do intercâmbio de 
informações sobre as operações, às 
modalidades relativas a pistas de auditoria 
adequadas, às condições das auditorias 
nacionais, aos critérios de acreditação das 
autoridades de gestão e de certificação, à 
identificação dos suportes de dados 
acordados por consenso e aos critérios para 
definir o nível de correção financeira a 
aplicar. Deverão igualmente ser atribuídos 
poderes à Comissão para alterar o anexo V, 
a fim de dar resposta às futuras 
necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
realize consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive junto de 
peritos.

Or. es

Alteração 348
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à adoção de um 

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
contendo recomendações e melhores 
práticas relativas aos objetivos e critérios 
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quadro estratégico comum, às regras 
adicionais relativas à afetação da reserva 
de desempenho, à definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, combinação 
de apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas a acordos de financiamento, 
transferência e gestão de ativos, 
modalidades de gestão e controlo, às regras 
relativas aos pedidos de pagamento e 
estabelecimento de um sistema de 
capitalização de frações anuais, à definição 
da taxa fixa para operações geradoras de 
receitas, da taxa fixa para custos indiretos 
objeto de subvenção com base nos métodos 
existentes e taxas correspondentes, 
aplicáveis nas políticas da União, às 
responsabilidades dos Estados-Membros 
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

de apoio à execução da parceria, à 
metodologia utilizada para fornecer 
informações relativas ao apoio dos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas, aos critérios mínimos de
definição da zona e da população 
abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, combinação 
de apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas às disposições mínimas a incluir 
nos acordos de financiamento e 
documentos de estratégia, transferência e 
gestão de ativos, modalidades de gestão e 
controlo, às regras relativas aos pedidos de 
pagamento e estabelecimento de um 
sistema de capitalização de frações anuais, 
à definição da taxa fixa para operações 
geradoras de receitas, da taxa fixa para 
custos indiretos objeto de subvenção com 
base nos métodos existentes e taxas 
correspondentes, aplicáveis nas políticas da 
União, às responsabilidades dos Estados-
Membros no que respeita ao procedimento 
de comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, às regras 
relativas à utilização dos dados recolhidos 
durante as auditorias, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
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trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

Or. en

Alteração 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, e 
para todos os Fundos QEC, para adotar as 
decisões que aprovam os contratos de 
parceria, as decisões de afetação da reserva 
de desempenho e as decisões de suspensão 
dos pagamentos ligados às políticas 
económicas dos Estados-Membros, e, no 
que se refere aos Fundos, adotar as 
decisões relativas aos programas 
operacionais, as decisões de aprovação dos 
grandes projetos, as decisões de suspensão 
dos pagamentos e as decisões sobre as 
correções financeiras.

Devem ser atribuídos poderes à Comissão, 
através de atos de execução, e para todos 
os Fundos QEC, para adotar as decisões 
que aprovam os contratos de parceria, as 
decisões de afetação da reserva de 
desempenho e as decisões de suspensão 
dos pagamentos ligados às políticas 
económicas dos Estados-Membros, e, no 
que se refere aos Fundos, adotar as 
decisões relativas aos programas 
operacionais, as decisões de aprovação dos 
grandes projetos, as decisões de suspensão 
dos pagamentos e as decisões sobre as 
correções financeiras, bem como as 
decisões relativas a programas específicos 
para os Estados-Membros com 
dificuldades financeiras.

Or. de

Alteração 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 

(90) Relativamente a todos os fundos 
abrangidos pelo RDC, devem ser 
atribuídos poderes à Comissão, através de 
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Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as 
decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos Estados-
Membros, as decisões sobre o montante a 
transferir da dotação do Fundo de Coesão 
atribuída a cada Estado-Membro para o 
mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

atos de execução, para adotar as decisões 
que aprovam os contratos de parceria e, em 
caso de anulação, as decisões para alterar 
as decisões de aprovação dos programas; e, 
no que toca aos Fundos, as decisões que 
identificam as regiões e os Estados-
Membros que cumprem os critérios em 
matéria de Investimento no Crescimento e 
no Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos Estados-
Membros, as decisões sobre o montante a 
transferir da dotação do Fundo de Coesão 
atribuída a cada Estado-Membro para o 
mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

Or. en

Alteração 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as 

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as 
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decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do 
Fundo de Coesão atribuída a cada 
Estado-Membro para o mecanismo 
«Interligar a Europa», as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação dos 
Fundos Estruturais atribuída a cada Estado-
Membro para Alimentos para Pessoas 
Carenciadas, as decisões de aprovação e 
alteração a programas operacionais, as 
decisões sobre os grandes projetos, as 
decisões sobre planos conjuntos de ação, as 
decisões de suspensão dos pagamentos e as 
decisões sobre as correções financeiras.

decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação dos 
Fundos Estruturais atribuída a cada 
Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

Or. en

Alteração 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as 
decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, e, em caso de 
anulação, as decisões para alterar as 
decisões de aprovação dos programas; e, 
no que toca aos Fundos, as decisões que 
identificam as regiões e os Estados-
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as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos Estados-
Membros, as decisões sobre o montante a 
transferir da dotação do Fundo de Coesão 
atribuída a cada Estado-Membro para o 
mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

Membros que cumprem os critérios em 
matéria de Investimento no Crescimento e 
no Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do Fundo 
de Coesão atribuída a cada Estado-Membro 
para o mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

Or. en

Alteração 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as 
decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de 
anulação, as decisões para alterar as 
decisões de aprovação dos programas; e, 
no que toca aos Fundos, as decisões que 

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões para 
alterar as decisões de aprovação dos 
programas; e, no que toca aos Fundos, as 
decisões que identificam as regiões e os 
Estados-Membros que cumprem os 
critérios em matéria de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, as decisões 
que determinam a repartição anual das 



PE489.656v01-00 134/182 AM\903190PT.doc

PT

identificam as regiões e os 
Estados-Membros que cumprem os 
critérios em matéria de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, as decisões 
que determinam a repartição anual das 
dotações para autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do Fundo 
de Coesão atribuída a cada Estado-Membro 
para o mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída 
a cada Estado-Membro para Alimentos 
para Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

dotações para autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do Fundo 
de Coesão atribuída a cada Estado-Membro 
para o mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir de
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

Or. es

Alteração 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 93

Texto da Comissão Alteração

(93) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, nomeadamente a 
redução das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões e das ilhas menos 
favorecidas, designadamente as zonas 
rurais, as zonas afetadas pela transição 
industrial e as regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode 
ser mais facilmente alcançado a nível da 
União, a União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

(93) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, nomeadamente a 
redução das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões menos favorecidas, 
designadamente as zonas rurais, as zonas 
afetadas pela transição industrial e as 
regiões com limitações naturais ou 
demográficas graves e permanentes, tais 
como as regiões mais setentrionais com 
densidade populacional muito baixa e as 
regiões insulares, transfronteiras e de 
montanha, as regiões ultraperiféricas, as 
zonas urbanas desfavorecidas e as cidades 
fronteiriças distantes, não pode ser 
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Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aquele objetivo.

suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode ser mais 
facilmente alcançado a nível da União, a 
União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aquele objetivo.

Or. es

Justificação

Devem ser tidas em conta tanto as regiões incluídas no artigo 174.º, como as zonas urbanas 
desfavorecidas, as zonas rurais em declínio e as cidades fronteiriças distantes.

Alteração 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 93

Texto da Comissão Alteração

(93) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, nomeadamente a 
redução das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões e das ilhas menos 
favorecidas, designadamente as zonas 
rurais, as zonas afetadas pela transição 
industrial e as regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode 
ser mais facilmente alcançado a nível da 
União, a União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 

(93) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, nomeadamente a 
redução das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões e das ilhas menos 
favorecidas, designadamente as zonas 
rurais, as zonas afetadas pela transição 
industrial, as regiões ultraperiféricas e as 
regiões com limitações naturais ou 
demográficas graves e permanentes, não 
pode ser suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode ser mais 
facilmente alcançado a nível da União, a 
União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
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artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir esse objetivo,

proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir esse objetivo,

Or. fr

Alteração 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Considerando 93-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(93-A) Em conformidade com a 
Declaração do Conselho Europeu de 30 
de janeiro de 2012, a União e os 
Estados-Membros têm de modernizar as 
suas economias e de reforçar a sua 
competitividade, para garantir um 
crescimento sustentável. A União e os 
Estados-Membros devem seguir uma 
abordagem coerente e assente numa base 
alargada, conjugando uma consolidação 
orçamental inteligente que preserve o 
investimento, com medidas estruturais em 
prol do crescimento futuro e do emprego. 
Respeitando o princípio da 
subsidiariedade, o crescimento futuro e o 
emprego exigem a utilização de novos 
instrumentos inovadores de cooperação 
ao nível supranacional e macrorregional. 
Os fundos de desenvolvimento 
macrorregional, que constituem a parte 
inovadora do Quadro Estratégico 
Comum, desempenham um papel de 
relevo para garantir a consecução destes 
objetivos. A cooperação dos 
Estados-Membros ao nível das 
macrorregiões, na realização de grandes 
projetos comuns financiados através dos 
fundos de desenvolvimento 
macrorregional, encarna as sinergias dos 
novos objetivos da União e dos interesses 
dos Estados-Membros.
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Or. sk

Justificação

Už dnes v Únii prevláda názor o zlom nastavení súčasných štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu Európskej únie z pohľadu zmenených sociálno ekonomických podmienok a z 
pohľadu vykonávania opatrení na zmiernenie dopadov krízy (problém neúčelného 
vynakladania verejných zdrojov Únie, nesúlad s novými cieľmi Únie, problém korupcie, 
porušovanie pravidiel alebo ich formálne plnenie). Z tohto názoru vyplýva nevyhnutnosť 
pripraviť opatrenia na zamedzenie neefektívneho a zlého čerpania fondov SSR. Fondy SSR sa 
nemôžu stať nástrojom prehĺbenia finančnej a hospodárskej krízy. Je potrebné, aby boli 
nástrojom rastu a zamestnanosti. Tento trend potvrdzuje aj tlačové vyhlásenie eurozóny o 
Grécku z neformálnej večere Európskej rady konanej dňa 23. mája 2012, v ktorom sa hovorí: 
"Zabezpečíme mobilizáciu európskych štrukturálnych fondov a nástrojov, aby sme Grécko 
priviedli na cestu k rastu a vytváraniu pracovných miest." O nevyhnutnosti prijať opatrenia 
na dosiahnutie zmeny svedčí aj aktuálny vývoj a zastavovanie platieb do viacerých 
operačných programov vo viacerých členských krajinách. Následné budúce finančné opravy, 
uplatnené na finančné obdobie 2007-2013, budú mať dramatický a negatívny dopad na 
rozpočty viacerých členských krajín a tým aj na fiškálnu konsolidáciu. Situácia z Grécka sa 
môže takto, vo finančnom období 2014 – 2020, zopakovať vo viacerých členských krajinách. 
Priestorom pre realizáciu vyššie spomínaných opatrení sú makroregionálne stratégie 
(schválená Stratégia Európskej únie pre Baltský región, schválená Stratégia Európskej únie 
pre Dunajský región, alebo budúca Stratégia Európskej únie pre región Stredozemného mora 
a Stratégia pre Altantický región) a nimi definované makroregióny. Nadnárodné 
makroregionálne stratégie sú schopné eliminovať riziko zlyhania jednotlivého členského 
štátu. Navyše tieto opatrenia musia zohľadňovať komplexný prístup, v ktorom sa spája 
inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Potrebu prijať opatrenia verejne prezentujú aj politickí lídri 
členských štátov.

Alteração 357
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 1 – n.°  3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições do presente regulamento 
devem refletir as prioridades e princípios 
da LPE para a Europa e permitir a sua 
aplicação ao nível europeu, nacional e 
territorial.

Or. en
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Alteração 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) «estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», os objetivos intermédios e os 
objetivos partilhados que regem a ação dos 
Estados-Membros e da União, definidos na 
Comunicação da Comissão «Europa 2020: 
Estratégia da União para um Crescimento 
Inteligente, Sustentável e Inclusivo», 
referida nas conclusões adotadas pelo 
Conselho Europeu, de 17 de junho de 
2010, no anexo («Nova Estratégia 
Europeia para o Emprego e o Crescimento: 
Próximas Etapas»), na recomendação do 
Conselho, de 13 de julho de 2010, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União e na Decisão do Conselho de 21 de 
outubro de 2010 relativa às orientações 
para as políticas de emprego dos 
Estados-Membros, bem como qualquer 
revisão dessas metas e desses objetivos 
partilhados;

1) «estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», os objetivos que regem a ação 
dos Estados-Membros e da União, 
definidos na Comunicação da Comissão 
«Europa 2020: Estratégia da União para 
um Crescimento Inteligente, Sustentável e 
Inclusivo», referida nas conclusões 
adotadas pelo Conselho Europeu, de 17 de 
junho de 2010, no anexo («Nova Estratégia 
Europeia para o Emprego e o Crescimento: 
Próximas Etapas»), na recomendação do 
Conselho, de 13 de julho de 2010, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União e na Decisão do Conselho de 21 de 
outubro de 2010 relativa às orientações 
para as políticas de emprego dos 
Estados-Membros, bem como qualquer 
revisão dessas metas e desses objetivos;

Or. fr

Alteração 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) «Quadro Estratégico Comum», o 
documento que traduz os objetivos e as 
metas da estratégia da União para um 

2) «Quadro Estratégico Comum», um 
quadro que coordena e equilibra as 
prioridades de investimento a fim de 
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crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo em ações-chave dos Fundos 
QEC, estabelecendo para cada objetivo 
temático as ações-chave a apoiar por cada 
Fundo QEC e os mecanismos para garantir 
a coerência e a consistência da 
programação dos Fundos QEC com as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros e da União;

concretizar os objetivos e as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
estabelecendo para cada objetivo temático 
os mecanismos para garantir a coerência e 
a consistência da programação dos Fundos 
QEC com as políticas sociais, económicas,
de emprego e de desenvolvimento 
sustentável dos Estados-Membros e da 
União;

Or. fr

Alteração 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.°  2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Quadro Estratégico Comum», o 
documento que traduz os objetivos e as 
metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo em ações-chave dos Fundos 
QEC, estabelecendo para cada objetivo 
temático as ações-chave a apoiar por cada 
Fundo QEC e os mecanismos para
garantir a coerência e a consistência da 
programação dos Fundos QEC com as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros e da União;

(2) «Quadro Estratégico Comum» (QEC), 
anexo ao presente regulamento que 
contém uma lista não exaustiva de ações 
recomendadas apoiadas por cada Fundo 
QEC para o período de financiamento 
2014-2020, que ajuda os 
Estados-Membros a alcançar os objetivos 
e as metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e, em particular, os objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.  do 
presente regulamento. O documento 
contém igualmente mecanismos que 
ajudam a garantir a coerência e 
consistência da programação ao abrigo dos 
Fundos QEC com as políticas económicas 
e de emprego dos Estados-Membros e da 
União com outras políticas e instrumentos 
relevantes da União, e coordenação entre 
os fundos QEC. Reconhecendo as 
diferentes necessidades das regiões e a 
fim de assegurar a flexibilidade 
necessária para o desenvolvimento 
regional sustentável, a escolha de ações 
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constantes da lista não exaustiva de ações 
recomendadas que foi proposta deve ser 
da responsabilidade dos 
Estados-Membros e das regiões.

Or. en

Alteração 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

(4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com o envolvimento de parceiros e 
em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, de acordo com 
o artigo 5.° , com vista a executar, numa 
base plurianual, a ação conjunta da União e 
dos Estados-Membros para a consecução 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo;

Or. en

Alteração 362
László Surján

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 

(4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com vista a executar, numa base 
plurianual e através do envolvimento dos 
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Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

beneficiários logo que possível na 
abordagem de governação a vários níveis,
a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

Or. en

Alteração 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

4) «programação», o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para alcançar os 
principais objetivos da União através da
estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo;

Or. es

Alteração 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «beneficiário», um organismo público 
ou privado responsável pelo arranque ou 
pelo arranque e execução das operações; 
no contexto dos auxílios estatais, por 
«beneficiário» entende-se o organismo que 
recebe a ajuda; no contexto dos 
instrumentos financeiros, por 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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«beneficiário» entende-se o organismo que 
executa o instrumento financeiro;

Or. de

Alteração 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada em parceria ao 
nível adequado;

16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua, pelo 
menos em parte, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
implementada em parceria ao nível 
adequado;

Or. fr

Alteração 366
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada em parceria ao 
nível adequado;

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada por uma 
autoridade local em parceria ao nível 
adequado;

Or. en



AM\903190PT.doc 143/182 PE489.656v01-00

PT

Alteração 367
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada em parceria ao 
nível adequado;

16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada por uma 
autoridade local em parceria ao nível 
adequado;

Or. fr

Alteração 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada em parceria ao 
nível adequado;

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais e o desenvolvimento 
sustentável integrado a nível local, que 
contribua para a realização da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, implementada em 
parceria a níveis territoriais sub-regionais 
específicos;

Or. en
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Alteração 369
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada em parceria ao 
nível adequado;

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada por uma 
autoridade local em parceria ao nível 
adequado;

Or. en

Alteração 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada em parceria ao 
nível adequado;

(16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada por uma 
autoridade local em parceria ao nível 
adequado;

Or. en

Justificação

As autoridades locais são o principal interveniente na implementação da estratégia de 
desenvolvimento regional da União.
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Alteração 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, implementada em parceria ao 
nível adequado;

16) «estratégia de desenvolvimento local», 
um conjunto coerente de operações 
destinadas a satisfazer objetivos e 
necessidades locais, que contribua para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, se for caso disso, implementada 
em parceria ao nível adequado;

Or. es

Alteração 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – n.º 2 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17) «encerramento parcial», o 
encerramento das operações como 
resultado do exercício anual de 
apuramento de contas e antes do 
encerramento geral do programa;

17) «encerramento parcial», o 
encerramento das operações antes do 
encerramento geral do programa;

Or. es

Alteração 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) «Contrato de Parceria», o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis, que estabelece a estratégia, as 
prioridades e as modalidades de utilização 
dos Fundos QEC por parte do 
Estado-Membro de forma eficaz e eficiente 
para prosseguir a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que seja aprovado pela 
Comissão, após avaliação e diálogo com o 
Estado-Membro;

(18) «Contrato de Parceria», o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis tal como é definida no artigo 5.° do 
presente regulamento, que estabelece a 
estratégia, as prioridades e as modalidades 
de utilização dos Fundos QEC por parte do 
Estado-Membro de forma eficaz e eficiente 
para prosseguir a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo reconhecendo as diferentes 
necessidades das regiões, que garanta a 
flexibilidade necessária para o 
desenvolvimento regional sustentável e 
que seja aprovado pela Comissão, após 
avaliação e diálogo com o Estado-Membro; 

Or. en

Alteração 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «categoria de regiões», a 
categorização das regiões como «região 
menos desenvolvida», «região em 
transição» ou «região mais desenvolvida», 
em conformidade com o artigo 82.º, n.º 2;

(19) «categoria de regiões», a 
categorização das regiões como «região 
menos desenvolvida» ou «região mais 
desenvolvida», em conformidade com o 
artigo 82.º, n.º 2;

Or. de

Alteração 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 24-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(24-A) «macrorregião», estrutura 
territorial das regiões de um grupo de 
Estados-Membros, definida por uma
estratégia macrorregional aprovada; 
trata-se do âmbito do programa de um
fundo de desenvolvimento 
macrorregional;

Or. sk

Justificação

É indispensável definir o novo termo.

Alteração 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte I – artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-B) «fundo de desenvolvimento 
macrorregional», fundo financeiro 
transnacional criado por acordo entre um 
grupo de Estados-Membros da 
macrorregião e financiado pelos Fundos 
do QEC e por outras fontes; trata-se de
uma parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Or. sk

Justificação

É indispensável definir o novo termo.

Alteração 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações relevantes 
do Conselho adotadas nos termos do 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado.

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, a fim de alcançar a 
coesão económica, social e territorial e
para a realização da estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta as 
Orientações Integradas e os programas 
nacionais de reforma.

Or. en

Alteração 378
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado.

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais e de 
programas dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional, que complemente as 
intervenções nacionais, regionais e locais, 
para a realização da estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta as 
Orientações Integradas e as recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, bem como 
as recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a parte inovadora do Quadro Estratégico Comum.
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Alteração 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado.

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, bem 
como para cumprir as missões específicas 
dos Fundos, de acordo com os seus 
objetivos baseados no Tratado, tendo em 
conta as Orientações Integradas relevantes
e as recomendações específicas relevantes
por país nos termos do artigo 121.º, n.º 2, 
do Tratado, bem como as recomendações 
relevantes do Conselho adotadas nos 
termos do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado.

Or. en

Alteração 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para progredir nos 
objetivos definidos na estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta as 
Orientações Integradas e as recomendações 
específicas por país nos termos do artigo
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bem como as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado.

121.º, n.º 2, do Tratado, bem como as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado.

Or. es

Alteração 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que o apoio dos Fundos QEC é 
coerente com as políticas e prioridades da 
União e complementar de outros 
instrumentos da União.

2. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que o apoio dos Fundos QEC é 
coerente com as políticas relevantes, 
incluindo as metas horizontais e 
prioridades da União e complementar de 
outros instrumentos da União.

Or. en

Alteração 382
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela execução dos programas 
e a realização das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 

4. Os Estados-Membros ou os níveis 
territoriais competentes de acordo com o 
enquadramento legal (constitucional) são 
responsáveis pela execução dos programas 
e a realização das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
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dos Fundos. dos Fundos.

Or. de

Alteração 383
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  4

Texto da Comissão Alteração

4 Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela execução dos programas 
e a realização das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

4 Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela execução dos programas 
em conjunto com parceiros económicos e 
sociais e a realização das suas funções ao 
abrigo do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

Or. en

Alteração 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela execução dos programas 
e a realização das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 

4. Os Estados-Membros, ao nível 
territorial adequado, em conformidade 
com o sistema institucional, jurídico e 
financeiro do Estado-Membro e os 
organismos por eles designados para esse 
efeito são responsáveis pela preparação e
execução dos programas e a realização das 
suas funções ao abrigo do presente 
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jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

regulamento e dos regulamentos 
específicos dos Fundos, devendo 
conformar-se com o presente regulamento 
e com as regras específicas dos Fundos.

Or. fr

Alteração 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  4

Texto da Comissão Alteração

4 Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela execução dos programas 
e a realização das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

4. Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela preparação e execução 
dos programas e a realização das suas 
funções ao abrigo do presente regulamento 
e dos regulamentos específicos dos Fundos 
ao nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

Or. en

Alteração 386
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela execução dos programas 
e a realização das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e dos 

4. Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela elaboração e execução 
dos programas e a realização das suas 
funções ao abrigo do presente regulamento 
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regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

e dos regulamentos específicos dos Fundos 
ao nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

Or. es

Justificação

Deve prever-se a participação dos Estados-Membros e dos organismos por eles designados 
para o efeito a nível territorial em todas as fases de elaboração e execução dos Fundos.

Alteração 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  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 do 
beneficiário.

Or. en

Alteração 388
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  5
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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, programação, gestão e controlo, 
devem ter em conta o princípio da 
proporcionalidade, em função do apoio 
atribuído.

Or. en

Alteração 389
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  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 devem aplicar-
se a todos os programas com uma 
contribuição da UE inferior a 150 
milhões de euros.

Or. en

Alteração 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  6
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Texto da Comissão Alteração

6. Em conformidade com as respetivas 
responsabilidades, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar a 
coordenação dos Fundos QEC, bem como 
com outras políticas e instrumentos, 
incluindo os abrangidos pela ação externa 
da União.

6. Em conformidade com as respetivas 
responsabilidades, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar a 
coordenação dos Fundos QEC, bem como 
com outras políticas e instrumentos, 
incluindo os abrangidos pela ação externa 
da União. Deve ser dada especial atenção 
e, se necessário, devem ser dotados 
recursos a áreas em relação às quais os 
fundos da União proporcionam uma 
abordagem integrada, tal como é o caso 
do financiamento conjunto de projetos 
integrados na área do ambiente e do 
clima.

Or. en

Justificação

A integração do ambiente e do clima nos financiamentos da UE é uma das principais 
reivindicações da resolução do Quadro Financeiro Plurianual do Parlamento. Os «Projetos 
Integrados» ao abrigo do programa LIFE são uma ferramenta de integração concreta, que 
tem potencial para contribuir de forma significativa para uma utilização eficiente dos fundos. 
Estes visam apoiar, juntamente com outros fundos da UE, a aplicação de legislação 
ambiental importante, onde se incluem os planos de gestão de resíduos ou as estratégias 
climáticas – tendo todos eles um grande potencial de criação de emprego e de crescimento.

Alteração 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  7

Texto da Comissão Alteração

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento Financeiro, 
com exceção do montante do FC 
transferido para o mecanismo «Interligar 

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento Financeiro, 
com exceção das ações inovadoras 
adotadas por iniciativa da Comissão nos 



PE489.656v01-00 156/182 AM\903190PT.doc

PT

a Europa» referida no artigo 84.º, n.º 4, e
das ações inovadoras adotadas por 
iniciativa da Comissão nos termos do 
artigo 9.º do Regulamento FEDER, e da 
assistência técnica por iniciativa da 
Comissão.

termos do artigo 9.º do Regulamento 
FEDER, e da assistência técnica por 
iniciativa da Comissão.

Or. en

Alteração 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.°  7

Texto da Comissão Alteração

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento Financeiro, 
com exceção do montante do FC 
transferido para o mecanismo «Interligar 
a Europa» referida no artigo 84.º, n.º 4, e
das ações inovadoras adotadas por 
iniciativa da Comissão nos termos do 
artigo 9.º do Regulamento FEDER, e da 
assistência técnica por iniciativa da 
Comissão.

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 
quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento Financeiro, 
com exceção das ações inovadoras 
adotadas por iniciativa da Comissão nos 
termos do artigo 9.º do Regulamento 
FEDER, e da assistência técnica por 
iniciativa da Comissão.

Or. en

Alteração 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 

7. A parte do orçamento da União Europeia 
afetada aos Fundos QEC será executada no 
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quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002, de 25 de junho de 
2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias (a seguir 
designado por «Regulamento Financeiro»), 
com exceção do montante do FC 
transferido para o mecanismo «Interligar a 
Europa» referido no artigo 84.º, n.º 4, e das 
ações inovadoras adotadas por iniciativa da 
Comissão nos termos do artigo 9.º do 
Regulamento FEDER, e da assistência 
técnica por iniciativa da Comissão.

quadro do procedimento de gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
53.º, alínea b), do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias (a seguir 
designado por «Regulamento Financeiro»), 
com exceção do montante do FC 
transferido para o mecanismo «Interligar a 
Europa» referido no artigo 84.º, n.º 4, e das 
ações inovadoras adotadas por iniciativa da 
Comissão nos termos do artigo 9.º do 
Regulamento FEDER, e da assistência 
técnica por iniciativa da Comissão, e dos 
programas de apoio aos 
Estados-Membros com dificuldades 
financeiras, referidos no n.º 2-A do artigo 
22.º.

Or. de

Alteração 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4. – n.°  9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguraram a eficácia dos Fundos QEC, 
em especial através da monitorização, da 
apresentação de relatórios e da avaliação.

9. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguraram a eficácia dos Fundos QEC, 
em especial através da monitorização, da 
apresentação de relatórios e da avaliação, 
informando os potenciais beneficiários 
acerca das oportunidades de 
financiamento e divulgando publicamente 
o papel e as realizações da política de 
coesão.

Or. en
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Alteração 395
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 4. – n.°  10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) As disposições definidas no 
regulamento devem refletir as prioridades 
e os princípios da LPE para a Europa e 
podem ser aplicadas a nível europeu, 
nacional e regional;

Or. en

Alteração 396
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 4, deve estabelecer uma 
parceria com as autoridades regionais 
relevantes, bem como com os seguintes 
parceiros:

Or. de

Alteração 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 1. Para o Contrato de Parceria e cada 
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programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

programa operacional, respetivamente, os 
Estados-Membros e as autoridades 
regionais e locais devem organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

Or. it

Justificação

As autoridades regionais e locais devem participar na parceria em pé de igualdade com os 
Estados-Membros.

Alteração 398
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro e as autoridades 
regionais e locais eleitas, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 4, 
devem organizar uma parceria com os 
seguintes parceiros:

Or. fr

Alteração 399
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria, celebrando um acordo de 
parceria com as autoridades regionais e 
locais competentes, em conformidade com 
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o artigo 4.º, n.º 4, bem como com os 
seguintes parceiros:

Or. de

Alteração 400
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, os
Estados-Membros, autoridades regionais, 
locais, urbanas e outras autoridades 
públicas competentes, bem como 
parceiros económicos e sociais devem
organizar uma parceria com os seguintes 
parceiros:

Or. en

Alteração 401
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, o Estado-Membro 
deve organizar uma parceria celebrando 
um acordo de parceria com as 
autoridades regionais e locais 
competentes, de acordo com o artigo 4. , 
n.°  4. Os Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais 
competentes devem também cooperar com 
os seguintes parceiros:

Or. en
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Alteração 402
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria, celebrando um acordo de 
parceria com as autoridades regionais, 
locais e urbanas competentes, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 4.

Or. de

Justificação

Devido à importância das cidades para uma política de coesão bem-sucedida e no que toca 
ao acordo de parceria, além das autoridades regionais e locais competentes devem 
igualmente ser referidas, de forma explícita e para efeitos de maior clareza, as autoridades 
urbanas competentes.

Alteração 403
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, os 
Estados-Membros e as autoridades 
regionais e locais deverão organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

Or. it
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Alteração 404
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

Or. en

Alteração 405
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as autoridades regionais, locais, 
urbanas ou outras autoridades públicas 
competentes;

Suprimido

Or. en

Alteração 406
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as autoridades regionais, locais, urbanas 
ou outras autoridades públicas 
competentes;

(a) as autoridades regionais, locais, urbanas 
ou outras autoridades públicas competentes 
que devem igualmente organizar uma 
parceria com os parceiros mencionados 
nas alíneas b) e c);

Or. en
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Alteração 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as autoridades regionais, locais, 
urbanas ou outras autoridades públicas 
competentes;

a) outras autoridades públicas;

Or. it

Justificação

As autoridades regionais e locais devem participar na parceria em pé de igualdade com os 
Estados-Membros.

Alteração 408
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as autoridades regionais, locais, 
urbanas ou outras autoridades públicas 
competentes;

a) as outras autoridades públicas 
competentes;

Or. fr

Alteração 409
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as autoridades regionais, locais, a) as autoridades competentes não 



PE489.656v01-00 164/182 AM\903190PT.doc

PT

urbanas ou outras autoridades públicas
competentes;

referidas na parte introdutória do 
presente número;

Or. de

Alteração 410
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as autoridades regionais, locais, urbanas 
ou outras autoridades públicas 
competentes;

a) As autoridades regionais, locais, 
urbanas, das zonas montanhosas ou outras 
autoridades públicas competentes;

Or. fr

Alteração 411
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as autoridades regionais, locais, urbanas 
ou outras autoridades públicas
competentes;

(a) as autoridades regionais, locais, 
urbanas, de montanha ou outras 
autoridades públicas competentes;

Or. en

Alteração 412
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as autoridades regionais, locais, a) as outras autoridades públicas 
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urbanas ou outras autoridades públicas 
competentes;

competentes;

Or. it

Alteração 413
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os parceiros económicos e sociais; 
bem como

Suprimido

Or. en

Alteração 414
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações 
não-governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade e 
da não-discriminação.

c) os organismos relevantes que 
representem a sociedade civil, incluindo 
organizações ambientais, organizações 
não-governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade e 
da não-discriminação.

Or. de

Alteração 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação.

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais, organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade, da não 
discriminação e da inclusão social e 
organizações representantes dos jovens.

Or. fr

Alteração 416
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações 
não-governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade e 
da não-discriminação.

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, igrejas, organizações 
não-governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade e 
da não-discriminação.

Or. de

Alteração 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 

(c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade de género e da 
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discriminação. não discriminação, e organizações não 
governamentais que promovam a inclusão 
social e organizações com participação 
ativa nas áreas da cultura, educação e da 
política para a juventude.

Or. en

Alteração 418
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea c

Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não
discriminação.

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
por assegurar a igualdade real e efetiva 
entre homens e mulheres e lutar contra a
discriminação.

Or. es

Justificação

Deve prever-se a participação dos organismos responsáveis por assegurar a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres e a luta contra a discriminação.

Alteração 419
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo associações 
empresariais, entidades científicas e 
tecnológicas, organizações ambientais, 
organizações não governamentais e 
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discriminação. organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação.

Or. pt

Justificação

As associações empresariais (comerciais ou industriais) representam um papel fundamental 
na modernização das economias regionais e no tecido económico local, devendo estar 
envolvidas nos contratos de parceria. O mesmo se sucede com as universidades ou centros 
tecnológicos que são fundamentais para melhorarem o conhecimento que irá permitir às 
pessoas ter maior facilidade em entrar no mercado de trabalho.

Alteração 420
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação.

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais, organizações sem fins 
lucrativos que promovem a inclusão 
social e organismos responsáveis pela 
promoção da igualdade e da não 
discriminação.

Or. it

Alteração 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) igrejas e comunidades religiosas 
ativas nas áreas da cooperação, educação, 
cultura e inclusão social transnacional.
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Or. en

Alteração 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Estado-Membro deve incluir na 
Parceria, instituições, organizações e 
grupos que possam influenciar ou ser 
afetados pela execução dos programas. 
Deve ser dada especial atenção aos 
grupos que possam ser afetados pelos 
programas e que possam sentir 
dificuldades a nível de influência, em 
particular, os grupos mais vulneráveis e 
marginalizados.

Or. en

Alteração 423
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis e com o Acordo 
de Parceria, tal como é referido no n.°  1,
os parceiros devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.
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Or. en

Alteração 424
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros e pelas autoridades 
regionais e locais eleitas, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 4, na 
preparação dos contratos de parceria e dos 
relatórios sobre os progressos realizados, 
bem como na preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos programas. 
Os parceiros devem participar nos comités 
de monitorização dos programas.

Or. fr

Alteração 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
que representam os diferentes níveis 
territoriais de acordo com a estrutura 
institucional dos Estados-Membros devem 
ser envolvidos pelos Estados-Membros em 
todas as fases de preparação dos contratos 
de parceria e dos relatórios sobre os 
progressos realizados, bem como em todas 
as fases de preparação, execução, 
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monitorização e avaliação dos programas. 
Os parceiros devem participar nos comités 
de monitorização dos programas.

Or. en

Alteração 426
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, e em 
conformidade com o acordo de parceria, 
tal como é referido no n.°  1, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros e pelas autoridades 
regionais e locais competentes, de acordo 
com o artigo 4. , n.°  4, na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

Or. en

Alteração 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
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os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas. Deve ser 
assegurada igualdade de acesso aos 
fundos dotados para esses fins por parte 
dos parceiros.

Or. en

Alteração 428
László Surján

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas logo que possível. 
Os parceiros devem participar nos comités 
de monitorização dos programas.

Or. en

Alteração 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos
Estados-Membros na preparação dos 

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem colaborar com os
Estados-Membros na preparação dos 
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contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

Or. es

Alteração 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – 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 de 
estabelecer um código de conduta 
europeu que defina objetivos e critérios 
para apoiar a execução da parceria e 
facilitar a partilha de informações, 
experiências, resultados e boas práticas 
entre os Estados-Membros.

Suprimido

Or. es

Alteração 431
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – 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 de 
estabelecer um código de conduta 
europeu que defina objetivos e critérios 
para apoiar a execução da parceria e 
facilitar a partilha de informações, 

Suprimido
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experiências, resultados e boas práticas 
entre os Estados-Membros.

Or. de

Alteração 432
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios específicos, fazendo 
referência explícita às capacidades de 
gestão do programa e do projeto a fim de 
estabelecer um código de conduta europeu 
que defina objetivos e critérios para apoiar 
a execução da parceria e facilitar a partilha 
de informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar, após consulta exaustiva dos 
parceiros referidos no n.°  1 a nível da 
União, atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu, com base em 
melhores práticas, que defina objetivos e 
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boas práticas entre os Estados-Membros. critérios para assegurar a execução da 
parceria durante a preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos contratos e 
programas de parceria, e facilitar a 
partilha de informações, experiências, 
resultados e melhores práticas entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 434
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer um código de conduta europeu 
que defina objetivos e critérios para apoiar 
a execução da parceria e facilitar a partilha 
de informações, experiências, resultados e
boas práticas entre os Estados-Membros.

3. Deverá ser estabelecido um código de 
conduta europeu que contenha 
recomendações e melhores práticas sobre 
os objetivos e critérios para apoiar a 
execução da parceria e facilitar a partilha 
de informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.
São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer o 
presente código de conduta europeu.

Or. en

Alteração 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Código de Conduta Europeu deve 
descrever, entre outras, as seguintes 
especificações:
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(a) requisitos mínimos que assegurem a 
seleção transparente de parceiros e a 
clareza quanto ao seu papel no processo 
político, bem como as suas 
responsabilidades;
(b) requisitos mínimos e indicações sobre 
a forma de identificar parceiros 
relevantes, como autoridades de diferentes 
níveis territoriais, parceiros sociais e 
económicos, sociedade civil e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade 
e da não discriminação;
(c) processo de cooperação entre as 
autoridades nacionais, regionais e locais 
competentes;
(d) orientação sobre a forma de adaptar a 
parceria aos programas, incluindo as 
especificidades de programas multifundo, 
planos de ação conjunta e investimentos 
territoriais integrados;
(e) requisitos mínimos para assegurar um 
envolvimento válido dos parceiros na 
preparação do Contrato de Parceria e dos 
programas.
(f) requisitos mínimos em termos dos 
procedimentos definidos para assegurar a 
organização eficaz das parcerias;
(g) orientação sobre o envolvimento dos 
parceiros nos comités de monitorização, 
seleção de projetos, monitorização e 
avaliação;
(h) requisitos mínimos para prestar 
orientação aos parceiros e proporcionar o 
reforço de capacidades entre parceiros;
(i) descrição do quadro de intercâmbio de 
melhores práticas nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O âmbito do ato delegado através do qual será adotado o Código de Conduta Europa deve 
ser melhor definido no presente regulamento, tendo em vista a clareza e a transparência.
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Alteração 436
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Código de Boa Conduta irá definir 
vários critérios de parceria que farão 
parte do Contrato de Parceria. Estes 
critérios de parceria irão abranger as 
seguintes especificações mínimas:
(a) descrição das instituições parceiras 
que fazem parte da parceria formal;
(b) procedimento de cooperação com as 
instituições nacionais, regionais e locais 
competentes, assegurando direitos de voto 
vinculativos nas decisões da parceria, 
incluindo alterações no programa 
operacional;
(c) descrição do procedimento de consulta 
formal das instituições parceiras na 
elaboração de notas de orientação 
nacionais e normas de execução 
suplementares;
(e) descrição dos intervenientes 
envolvidos na preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos programas 
operacionais;
(f) transparência dos procedimentos e 
documentos relevantes referentes ao 
Contrato de Parceria para o 
desenvolvimento e o investimento e 
programas operacionais.

Or. en

Alteração 437
Michael Theurer
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Código de Boa Conduta irá definir 
vários critérios de parceria que farão 
parte do contrato de parceria e dos 
programas operacionais. Estes critérios de 
parceria irão abranger as seguintes 
especificações mínimas:
(a) descrição das instituições parceiras 
que fazem parte da parceria formal;
(b) procedimento de cooperação com as 
instituições nacionais, regionais e locais 
competentes, assegurando direitos de voto 
vinculativos nas decisões da parceria, 
incluindo alterações no programa 
operacional;
(c) descrição do procedimento de consulta 
formal das instituições parceiras na 
elaboração de notas de orientação 
nacionais e normas de execução 
suplementares;
(e) descrição dos intervenientes 
envolvidos na preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos programas 
operacionais;
(f) transparência dos procedimentos e 
documentos relevantes referentes ao 
contrato de parceria para o 
desenvolvimento e o investimento e 
programas operacionais.
Estes critérios serão verificados ex ante, 
estando igualmente sujeitos à 
apresentação anual de um relatório à 
Comissão, por parte dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar o Código de Conduta já proposto ao nível do 
regulamento, a fim de permitir a execução genuína da governação a vários níveis e dos 
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princípios de parceria a todos os níveis, no espírito do Tratado de Lisboa.

Alteração 438
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Código de Boa Conduta irá definir 
vários critérios de parceria que farão 
parte do contrato de parceria e dos 
programas operacionais. Estes critérios de 
parceria irão abranger as seguintes 
especificações mínimas:
(a) descrição das instituições parceiras 
que fazem parte da parceria formal;
(b) procedimento de cooperação com as
instituições nacionais, regionais e locais 
competentes, assegurando direitos de voto 
vinculativos nas decisões da parceria, 
incluindo alterações no programa 
operacional;
(c) descrição do procedimento de consulta 
formal das instituições parceiras na 
elaboração de notas de orientação 
nacionais e normas de execução 
suplementares;
(d) descrição dos intervenientes 
envolvidos na preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos programas 
operacionais;
(e) transparência dos procedimentos e 
documentos relevantes referentes ao 
contrato de parceria para o 
desenvolvimento e o investimento e 
programas operacionais.
Estes critérios serão verificados ex ante, 
estando igualmente sujeitos à 
apresentação anual de um relatório à 
Comissão, por parte dos 
Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 439
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Estes critérios serão verificados ex 
ante, estando igualmente sujeitos à 
apresentação anual de um relatório à 
Comissão, por parte dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  4

Texto da Comissão Alteração

4. Pelo menos uma vez por ano, em relação 
a cada Fundo QEC, a Comissão consulta as 
organizações que representam os parceiros 
a nível da União sobre a execução do apoio 
dos Fundos QEC.

4. Pelo menos uma vez por ano, em relação 
a cada Fundo abrangido pelo RDC, a 
Comissão consulta as organizações que 
representam os parceiros a nível da União 
sobre a execução do apoio dos Fundos 
abrangido pelo RDC.

Or. en

Alteração 441
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  4
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Texto da Comissão Alteração

4. Pelo menos uma vez por ano, em relação 
a cada Fundo QEC, a Comissão consulta as 
organizações que representam os parceiros 
a nível da União sobre a execução do apoio 
dos Fundos QEC.

4. Pelo menos uma vez por ano, em relação 
a cada Fundo QEC, a Comissão consulta as 
organizações que representam os parceiros 
a nível da União sobre a execução do apoio 
dos Fundos QEC. Para tal, a Comissão 
procede antecipadamente a uma análise 
desta execução e da participação dos 
intervenientes, em particular dos 
parceiros económicos e sociais;

Or. en

Alteração 442
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
o reforço das capacidades dos parceiros, 
para que estes participem eficazmente na 
parceria e nos processos de consulta 
pública;

Or. en

Alteração 443
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 5 – n.°  4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Pelo menos uma vez por ano, por 
cada Fundo QEC, a Comissão deverá 
consultar as organizações que 
representam os parceiros a nível da 
União, relativamente à execução dos 
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apoios dos Fundos QEC.
(Este será o n. 5.)

Or. en


