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Alteração 444
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 6

Texto da Comissão Alteração

As operações financiadas pelos Fundos 
QEC devem conformar-se com as 
disposições aplicáveis da legislação da 
União e nacional.

As operações financiadas pelos Fundos 
QEC devem conformar-se com as 
disposições aplicáveis da legislação da 
União e nacional. Inversamente, 
alterações da legislação da União levam 
em conta o alcance dos Fundos QEC.

Or. de

Justificação

Em razão da iminente revisão das disposições sobre auxílios da UE para 2014-2020, que 
definem a base jurídica para uma grande parte das atividades e projetos da política regional 
da UE para 2014-2020, há que garantir harmonização entre a política de auxílios da UE e as 
diretrizes estratégicas da política de coesão da UE. Quaisquer alterações das condições 
jurídicas de base europeias ou nacionais não podem entrar em contradição com os objetivos 
e ações da política de coesão da UE para 2014-2020.

Alteração 445
László Surján, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e não discriminação

Promoção da igualdade de oportunidades e 
não discriminação

Or. en

Alteração 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e 
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração coerente
da perspetiva do género em todas as fases 
da preparação, programação, 
implementação, monitorização e 
avaliação dos Fundos QEC, utilizando 
métodos de avaliação da elaboração 
orçamental que tenha em conta a questão 
do género.
Os Estados-Membros deverão permitir 
ainda mais a participação equilibrada de 
homens e mulheres na gestão e 
implementação de programas 
operacionais a nível local, regional e 
nacional e fazer um relatório sobre o 
progresso nesta matéria.

Or. en

Alteração 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e 
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a concretização da
integração da perspetiva do género na 
preparação e execução dos programas.

Or. en

Alteração 448
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e 
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação, 
programação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas.

Or. en

Alteração 449
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e 
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão
asseguram a garantia da igualdade real e 
efetiva entre homens e mulheres e a 
integração da perspetiva do género na 
preparação e execução dos programas, 
assim como na supervisão e avaliação.

Or. es

Justificação

Deve incluir-se a integração da perspectiva do género na preparação e execução dos 
programas, assim como na supervisão e avaliação.

Alteração 450
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 1



PE491.052v01-00 6/169 AM\903901PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e 
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram que a igualdade entre homens e 
mulheres e a integração da perspetiva do 
género são tidas em consideração na 
preparação e execução dos programas.

Or. en

Alteração 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparem e executarem os programas.

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade, orientação sexual ou 
identidade de género ao preparem e 
executarem os programas, prestando 
especial atenção àqueles que sofrem 
múltiplas discriminações. A acessibilidade 
para pessoas com deficiência deve ser um 
dos critérios a ser observados aquando da 
definição das operações cofinanciadas 
pelos Fundos e a ser tidas em 
consideração durante as várias fases de 
implementação.

Or. en

Alteração 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparem e executarem os programas.

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
durante o ciclo de vida dos programas.

Or. xm

Justification

Os princípios de não discriminação, igualdade e acessibilidade para pessoas com 
deficiências precisam ser observados em todas as fases dos Fundos, incluindo o controlo e a 
avaliação de todos os Programas Operacionais, com o intuito de assegurar a implementação 
dos princípios consagrados no artigo 7.º.

Alteração 453
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
eficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparem e executarem os programas.

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para eliminar
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
eficiência, idade ou orientação sexual, ao 
prepararem e executarem os programas, 
assim como na supervisão e avaliação.

Or. es

Justificação

Deve eliminar-se qualquer tipo de discriminação durante a preparação e execução dos 
programas, assim como na supervisão e avaliação.

Alteração 454
László Surján

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparem e executarem os programas.

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para promover a 
igualdade de oportunidades para todos e 
evitar qualquer discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual e evitar a reprodução de 
segregação, ao preparem e executarem os 
programas.

Or. en

Alteração 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparem e executarem os programas.

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
programarem, executarem, monitorizarem 
e avaliarem os Fundos.

Or. en

Alteração 456
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 

Os Estados-Membros e a Comissão tomam 
as medidas adequadas para evitar qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
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origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparem e executarem os programas.

origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparem e executarem os programas. Em 
particular, a acessibilidade para pessoas 
com deficiência deve ser tida em 
consideração, se for caso disso, na 
preparação, programação e 
implementação dos programas.

Or. en

Alteração 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em particular, é necessário ter em conta a 
acessibilidade para pessoas com 
deficiência na definição das operações 
cofinanciadas pelos Fundos, assim como 
durante a preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação dos 
mesmos.

Or. es

Alteração 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em particular, a acessibilidade para 
pessoas com deficiência deve ser um dos 
critérios observados aquando da definição 
das operações cofinanciadas pelos 
Fundos e a ser tidos em consideração 
durante a programação, implementação, 
monitorização e avaliação dos Fundos.
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Or. en

Alteração 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 7 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições decorrentes da Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência devem ser tidas 
em consideração durante a programação, 
implementação, monitorização e 
avaliação dos Fundos.

Or. en

Alteração 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos dos Fundos QEC são 
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 objetivos dos Fundos QEC são 
prosseguidos no quadro e tendo sempre 
presente o desenvolvimento sustentável e a
promoção, por parte da União, do objetivo 
de preservar, proteger, melhorar e 
respeitar o ambiente, sendo 
nomeadamente aplicáveis nos termos dos 
artigos 11.º e 19.º do Tratado e do princípio 
do poluidor-pagador.

Or. fr

Alteração 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção da União do objetivo de proteger 
e melhorar o ambiente, como previsto no 
artigo 11.º do Tratado, tendo em conta o 
princípio do poluidor-pagador.

Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável integrado e 
da promoção 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 minimizando os futuros custos 
externos para a sociedade europeia.

Or. en

Alteração 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O princípio do desenvolvimento sustentável, ao garantir um desenvolvimento económico e 
social equilibrado sem escavar os recursos naturais e o ambiente, é um princípio básico do 
Funcionamento da União Europeia e deve ser implementado em todos os programas e 
políticas.

Alteração 465
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

assegurar que os requisitos em matéria de 
proteção ambiental, de eficiência dos 
recursos, de adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos, da 
capacidade de resistência às catástrofes e 
de prevenção e gestão de riscos são 
promovidos na preparação e execução dos 
contratos de parceria e dos programas. Os 
Estados-Membros devem prestar 
informações relativas ao apoio aos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas.

Or. en

Alteração 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Estratégias macrorregionais e das bacias 

marítimas
Os Fundos QEC deverão contribuir para 
as estratégias macrorregionais e das 
bacias marítimas se os Estados-Membros 
e as regiões participarem nessas 
estratégias. A Comissão e os Estados-
Membros envolvidos deverão garantir a 
coordenação dos Fundos a nível do 
Quadro Estratégico Comum, dos 
contratos de parceria e dos programas 
operacionais com essas estratégias, para 
acautelar uma afetação suficiente dos 
recursos dos Fundos a essas estratégias.

Or. en
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Justificação

Os Fundos deverão ser estreitamente coordenados com as estratégias macrorregionais e das 
bacias marítimas para garantir uma afetação suficiente dos recursos dos Fundos a essas 
estratégias.

Alteração 467
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada Fundo QEC deve apoiar os seguintes
objetivos temáticos, em conformidade com 
o objetivo fundamental de contribuir para 
a estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo:

Cada Fundo QEC deve apoiar os objetivos 
temáticos da estratégia da União em 
conformidade com o objetivo fundamental 
de alcançar a coesão económica, social e 
territorial, nos termos do artigo 177.º do 
TFUE, para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo:

Or. ro

Alteração 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada Fundo QEC deve apoiar os seguintes 
objetivos temáticos, em conformidade com 
o objetivo fundamental de contribuir para 
a estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo:

Cada Fundo QEC deve apoiar os seguintes 
objetivos temáticos, em conformidade com 
o objetivo de alcançar a coesão 
económica, social e territorial, tal como 
estipulado no artigo 177.º do TFUE, da
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo:

Or. en
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Alteração 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada Fundo QEC deve apoiar os seguintes 
objetivos temáticos, em conformidade com
o objetivo fundamental de contribuir para 
a estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo:

Cada Fundo QEC deve apoiar os objetivos 
das estratégias macrorregionais 
aprovadas e os seguintes objetivos 
temáticos, em conformidade com as 
respetivas ações-chave, a fim de contribuir 
para a estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo:

Or. sk

Justificação

Articulação dos objetivos das estratégias macrorregionais aprovadas com os objetivos 
temáticos.

Alteração 470
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação;

(1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico, a inovação, 
e a transferência de tecnologias;

Or. de

Alteração 471
Nuno Teixeira



AM\903901PT.doc 17/169 PE491.052v01-00

PT

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação;

(1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento e a inovação;

Or. pt

Justificação

Todas as actividades de desenvolvimento devem ser elegíveis, como será o caso de 
desenvolvimento de novos produtos ou novos processos industriais, não se devendo cingir o 
financiamento a uma questão meramente tecnológica. Existem muitas empresas que 
desenvolvem produtos a nível interno, não utilizando ferramentas tecnológicas mas sim testes 
à escala industrial, devendo esses investimentos ser elegíveis. Pretende-se assim apoiar as 
empresas na melhoria da competitividade.

Alteração 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Preservar e promover o património 
cultural e criativo da União;

Or. it

Justificação

A proposta da Comissão deverá permitir a valorização da cultura da União Europeia em 
termos amplos, garantindo que o desenvolvimento dos territórios também ocorra através da 
proteção e promoção do património cultural e do apoio à experimentação e criatividade.

Alteração 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2) melhorar o acesso às tecnologias da 
informação e da comunicação, bem como a 
sua utilização e qualidade;

2) melhorar o acesso às tecnologias da 
informação e da comunicação, bem como o 
seu preço, a sua utilização e qualidade;

Or. fr

Alteração 474
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) reforçar a competitividade das médias, 
pequenas e microempresas, incluindo as 
empresas da economia social, e dos 
setores agrícola (em relação ao FEADER), 
dos trabalhadores independentes, das 
pescas e da aquicultura (em relação ao 
FEAMP);

Or. en

Alteração 475
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

É necessário incluir também as grandes empresas, que são as que geram emprego e 
crescimento e, tendo em conta o período atual, não pode existir uma interrupção ou quebra 
drástica nos auxílios.

Alteração 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O setor dos transportes, especialmente nas áreas urbanas, é um dos principais contribuintes 
para a transição para uma economia hipocarbónica e, por isso, deve ser incluído no objetivo 
temático n.º 4.

Alteração 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

4) apoiar a transição para uma economia de 
baixo teor de carbono e respeitadora do 
ambiente em todos os setores;

Or. fr

Alteração 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) apoiar a transição para uma economia 
com menores efeitos adversos no clima e 
baseada na poupança de energia, em 
todos os setores, nomeadamente no 
desenvolvimento urbano;
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Or. en

Alteração 481
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixas emissões em todos os setores;

Or. en

Alteração 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) promover a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão de riscos;

5) investir na adaptação às alterações 
climáticas, na prevenção e gestão de riscos 
e de catástrofes naturais;

Or. fr

Alteração 483
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) promover a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão de riscos;

(5) promover a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão de riscos, 
assegurando, ao mesmo tempo, a proteção 
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da biodiversidade;

Or. en

Alteração 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) promover a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão de riscos;

(5) promover a adaptação às alterações 
climáticas com base nos ecossistemas e a 
prevenção e gestão de riscos;

Or. en

Alteração 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética;

6) preservar, respeitar e proteger o 
ambiente, a biodiversidade, os 
ecossistemas e os patrimónios culturais, 
promover a eficiência energética;

Or. fr

Alteração 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 6
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Texto da Comissão Alteração

6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética;

6) preservar e proteger o ambiente, o
património cultural e criativo e promover 
a eficiência energética;

Or. it

Justificação

De entre os objetivos temáticos, destaca-se a introdução da proteção e salvaguarda do 
património cultural e criativo.

Alteração 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) proteger o ambiente, a biodiversidade e 
os ecossistemas e promover a eficiência 
energética e dos recursos culturais;

Or. en

Alteração 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 489
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética;

6) proteger e valorizar o ambiente e o 
património cultural e promover a 
eficiência energética;

Or. it

Alteração 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) promover transportes sustentáveis e
eliminar os estrangulamentos nas 
principais redes de infraestruturas;

(7) eliminar os estrangulamentos nas 
principais redes de infraestruturas;

Or. en

Justificação

O setor dos transportes, especialmente nas áreas urbanas, é um dos principais contribuintes 
para a transição para uma economia hipocarbónica e, por isso, deve ser incluído no objetivo 
temático n.º 4.

Alteração 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7) promover transportes sustentáveis e 
eliminar os estrangulamentos nas 

7) promover transportes sustentáveis, o 
desenvolvimento de transportes ecológicos 
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principais redes de infraestruturas; ou de baixo teor de carbono e eliminar os 
estrangulamentos nas principais redes de 
infraestruturas;

Or. fr

Alteração 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) promover transportes sustentáveis e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais redes de infraestruturas;

(7) promover transportes intermodais
sustentáveis e mobilidade, concentrando-
se, ao mesmo tempo, na melhoria das 
infraestruturas existentes, eliminar os 
estrangulamentos ferroviários nas 
principais redes de infraestruturas e 
completar as ligações transfronteiriças em 
falta;

Or. en

Alteração 493
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) promover o emprego, apoiar as PME 
na criação de novos empregos 
sustentáveis e decentes e apoiar a 
mobilidade laboral;

Or. en
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Alteração 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

8) promover o emprego, a formação e 
apoiar a mobilidade laboral setorial ou 
geográfica em bacias ou setores de 
emprego onde tal se revele necessário;

Or. fr

Alteração 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) promover o emprego de qualidade e 
apoiar a mobilidade laboral;

Or. en

Alteração 496
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) promover o emprego, criação de 
negócios e apoiar a mobilidade laboral;

Or. de
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Alteração 497
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) promover o emprego e apoiar o 
empreendedorismo e a mobilidade laboral;

Or. pt

Justificação

O empreendedorismo é uma das novas formas para diminuir as elevadas taxas de 
desemprego que se verificam a nível europeu, devendo estar bem específico que os próximos 
fundos estruturais irão considerar esta vertente como estratégica para o futuro da UE. Além 
disso, pretende-se estimular a criação de spin-offs universitários e a criação de novas 
empresas altamente qualificadas.

Alteração 498
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) promover a inclusão social e combater 
a pobreza;

(9) promover a inclusão social, combater a 
pobreza e lutar contra a discriminação;

Or. en

Alteração 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9) promover a inclusão social e combater a
pobreza;

9) promover a inclusão social, investir na 
economia social, lutar em prol da 
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erradicação da pobreza e proporcionar o 
acesso de todos aos cuidados médicos e à 
saúde;

Or. fr

Alteração 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) promover a inclusão social e combater 
a pobreza;

(9) promover a inclusão social bem como
combater a pobreza e a discriminação;

Or. en

Alteração 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) promover a inclusão social e combater 
a pobreza;

(9) promover a inclusão social, combater a 
pobreza e lutar contra a discriminação;

Or. en

Alteração 502
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) promover a inclusão social e combater (9) promover a inclusão social, integrar o 
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a pobreza; género e a acessibilidade e combater a 
pobreza;

Or. en

Alteração 503
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) investir na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

(10) investir na educação, na formação 
profissional, nas competências, na 
formação inicial e contínua e na 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. en

Alteração 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) investir na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

(10) investir na educação, nas 
competências, na aprendizagem ao longo 
da vida e na cultura;

Or. en

Alteração 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 10
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Texto da Comissão Alteração

10) investir na educação, nas competências 
e na aprendizagem ao longo da vida;

10) investir na educação, na educação 
popular, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. fr

Alteração 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) investir na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

(10) investir na educação, nas 
competências, na formação e na 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. en

Alteração 507
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública.

(11) reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública para 
um desenvolvimento territorial 
equilibrado em conformidade com as 
recomendações da Agenda Territorial da 
União Europeia 2020.

Or. ro
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Alteração 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11) reforçar a capacidade institucional e
uma administração pública eficiente.

11) reforçar a capacidade institucional,
uma administração pública eficiente e os 
instrumentos que permitem assegurar a 
continuidade territorial nos territórios
mais isolados.

Or. fr

Alteração 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente.

(11) melhorar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente e 
participativa e promover o reforço das 
capacidades dos parceiros sociais, das 
autoridades regionais e locais e de outras 
partes interessadas, em particular dos 
parceiros referidos no artigo 5.ª do 
Regulamento (UE) n.º [RDC].

Or. en

Alteração 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11
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Texto da Comissão Alteração

11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente.

11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente, bem
como de outros parceiros intervenientes 
no processo.

Or. xm

Justificação

O apoio financeiro para a melhoria da capacidade de todos os parceiros, para além das 
autoridades públicas e administrações, assegurarão a implementação do artigo 5.º do 
regulamento proposto, bem como uma participação ativa dos parceiros, permitindo assim a 
otimização da utilização dos fundos.

Alteração 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente.

(11) reforçar a capacidade institucional e 
dos parceiros e uma administração pública 
eficiente.

Or. en

Alteração 512
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente.

11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente; 
apresentar uma orientação estratégica 
para o desenvolvimento territorial no 
âmbito da estratégia Europa 2020, em 
todos os níveis de governação, através da 
Agenda Territorial da União Europeia.
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Or. it

Alteração 513
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente.

(11) reforçar a capacidade institucional, 
uma administração pública eficiente e 
disponibilizar uma orientação estratégica 
para o desenvolvimento territorial, de 
acordo com a estratégia Europa 2020, em 
todos os níveis de governação, através da 
Agenda Territorial da União Europeia.

Or. en

Alteração 514
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11 – alínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) promoção da economia social;

Or. en

Alteração 515
László Surján

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Reduzir as disparidades do 
desenvolvimento intrarregional que 
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causam tensões sociais, interétnicas ou 
promovidas pela pobreza.

Or. en

Alteração 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 1 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. promover o setor do turismo em 
todas as suas formas;

Or. it

Alteração 517
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos temáticos traduzem-se em 
prioridades específicas para cada Fundo 
QEC e estão definidos nas regras 
específicas dos Fundos.

Os objetivos temáticos traduzem-se em 
prioridades específicas para cada Fundo 
QEC e estão definidos nas regras 
específicas dos Fundos. As prioridades de 
investimento deverão ser consideradas 
subobjetivos que determinam, de forma 
mais específica, as áreas focais onde o 
desenvolvimento é necessário, mas que 
proporcionam flexibilidade suficiente 
para a realização de desenvolvimentos 
que estão em consonância com as 
necessidades reais dos diferentes tipos de 
território.

Or. en
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Alteração 518
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos temáticos traduzem-se em 
prioridades específicas para cada Fundo
QEC e estão definidos nas regras 
específicas dos Fundos.

Os objetivos temáticos traduzem-se em 
prioridades específicas para cada um dos 
Fundos abrangidos pelo QEC e que estão 
definidos nas regras específicas dos 
Fundos, assegurando ao mesmo tempo 
que a perspetiva do género e a igualdade 
entre homens e mulheres são integradas 
em prioridades temáticas e em todas as 
fases de preparação, programação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
programas.

Or. en

Alteração 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia 
da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo em 
ações-chave a apoiar pelos Fundos QEC.

A fim de promover o desenvolvimento 
social, harmonioso, equilibrado e 
sustentável da União e a fim de alcançar a 
coesão económica, social e territorial, um 
Quadro Estratégico Comum coordena e 
equilibra as prioridades de investimento 
com os objetivos temáticos definidos no 
artigo 9.º.

Or. en

Alteração 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo em ações-chave a 
apoiar pelos Fundos QEC.

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo num menu não 
exaustivo de ações recomendadas pelos 
Fundos QEC.

Or. en

Alteração 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) para cada objetivo temático, as
ações-chave a apoiar por cada Fundo 
QEC;

a) para cada objetivo temático, ações-chave 
que podem sem obrigação ser apoiadas 
por cada Fundo QEC;

Or. fr

Alteração 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) para cada objetivo temático, as ações-
chave a apoiar por cada Fundo QEC;

a) para cada objetivo temático, um menu 
não exaustivo de ações recomendadas 
pelos Fundos QEC.
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Or. en

Alteração 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de 
pesca, bem como das zonas com 
particularidades territoriais referidas nos 
artigos 174.º e 349.º do Tratado, a ser 
superados através dos Fundos QEC;

Suprimido

Or. es

Alteração 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de pesca, 
bem como das zonas com particularidades 
territoriais referidas nos artigos 174.º e 
349.º do Tratado, a ser superados através 
dos Fundos QEC;

b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, periurbanas, rurais, 
costeiras e de pesca, bem como das zonas 
com particularidades territoriais referidas 
nos artigos 174.º e 349.º do Tratado, a ser 
superados através dos Fundos abrangidos 
pelo RDC;

Or. en

Justificação

Na sua resolução de 5 de julho de 2011 sobre o Quinto Relatório sobre a Coesão e a
Estratégia para a Política de Coesão pós-2013 da Comissão, o Parlamento Europeu 
sublinhou que os centros urbanos mais extensos enfrentam desafios específicos devido à 
complexidade das suas tarefas sociais, económicas e ambientais, reconhecendo, neste 
contexto, o potencial endógeno das áreas rurais e periurbanas como uma oportunidade de 
desenvolvimento, apesar de não ser apenas à volta de aglomerações e cidades grandes.
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Alteração 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de pesca, 
bem como das zonas com particularidades 
territoriais referidas nos artigos 174.º e 
349.º do Tratado, a ser superados através 
dos Fundos QEC;

b) os principais desafios económicos, 
sociais, ecológicos e territoriais das zonas 
urbanas, rurais, costeiras e de pesca, bem 
como das zonas com particularidades 
territoriais referidas nos artigos 174.º e 
349.º do Tratado, a ser superados através 
dos Fundos QEC;

Or. fr

Alteração 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de pesca, 
bem como das zonas com particularidades 
territoriais referidas nos artigos 174.º e 
349.º do Tratado, a ser superados através 
dos Fundos QEC;

b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, rurais, costeiras, de pesca e 
de herança histórica e cultural, bem como 
das zonas com particularidades territoriais 
referidas nos artigos 174.º e 349.º do 
Tratado, a ser superados através dos 
Fundos QEC;

Or. en

Alteração 527
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de pesca, 
bem como das zonas com particularidades 
territoriais referidas nos artigos 174.º e 
349.º do Tratado, a ser superados através 
dos Fundos QEC;

(b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, rurais, costeiras, 
montanhosas e de pesca, bem como das 
zonas com particularidades territoriais 
referidas nos artigos 174.º e 349.º do 
Tratado, a ser superados através dos 
Fundos QEC;

Or. de

Justificação

Devido às condicionantes naturais, as regiões montanhosas enfrentam desafios particulares 
têm de combater toda uma série de problemas, nomeadamente o êxodo populacional e 
desfavorecimento económico. É, assim, desejável que se refira expressamente estas regiões.

Alteração 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as áreas prioritárias para as atividades 
de cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

Suprimido

Or. es

Alteração 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação de cada Fundo QEC, se for 

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação de cada Fundo QEC, se for 
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caso disso, tendo em conta as estratégias 
macro-regionais e das bacias marítimas;

caso disso, tendo em conta as estratégias 
macro-regionais, as estratégias de 
integração regional para as regiões 
previstas no artigo 349.º e as estratégias 
das bacias marítimas;

Or. fr

Alteração 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação de cada Fundo QEC, tendo em 
conta as estratégias macrorregionais e das 
bacias marítimas;

Or. en

Alteração 531
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) as áreas prioritárias para as atividades 
de cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

(d) as áreas prioritárias para as atividades 
de cooperação de cada Fundo QEC, tendo 
em conta as estratégias macrorregionais, 
metropolitanas e das bacias marítimas, 
sempre que os Estados-Membros e as 
regiões participem nessas estratégias;

Or. de

Justificação

Deve dar-se a devida importância ao aumento contínuo da relevância das regiões de 
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metrópole enquanto forma de desenvolvimento regional e cooperação territorial superior às 
cidades, regiões e países.

Alteração 532
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação transfronteira, transnacional 
e inter-regional de cada Fundo QEC, se 
for caso disso, tendo em conta as 
estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas;

Or. it

Alteração 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) os mecanismos para garantir a 
coerência e consistência da programação 
dos Fundos QEC com as recomendações 
específicas por país, nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado e as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado.

Suprimido

Or. fr

Alteração 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com as recomendações específicas 
por país, nos termos do artigo 121.º, n.º 2, 
do Tratado e as recomendações relevantes 
do Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado.

f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com os programas nacionais de 
reforma e outras estratégias relevantes.

Or. en

Alteração 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com as recomendações específicas 
por país, nos termos do artigo 121.º, n.º 2, 
do Tratado e as recomendações relevantes 
do Conselho adotadas nos termos do 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado.

f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com os programas nacionais de 
reforma.

Or. es

Alteração 536
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com as recomendações específicas 
por país, nos termos do artigo 121.º, n.º 2, 

f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com as recomendações específicas 
por país, nos termos do artigo 121.º, n.º 2, 
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do Tratado e as recomendações relevantes 
do Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado.

do Tratado e as recomendações relevantes 
do Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado, incluindo, de 
agora em diante, a transformação da 
competência da gestão do projeto e do 
programa numa condição obrigatória a 
utilizar nas autoridades de gestão e nos 
organismos intermediários.

Or. en

Alteração 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr
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Justificação

O Quadro Estratégico Comum é um elemento essencial. Como tal, convém adotá-lo através 
de um procedimento legislativo ordinário e não de um ato delegado.

Alteração 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Adoção e revisão Adoção

Or. en

Alteração 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, sobre o 
Quadro Estratégico Comum, no prazo de 
3 meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento.

Suprimido

Or. es

Alteração 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, sobre o
Quadro Estratégico Comum, no prazo de 3 
meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento.

O Quadro Estratégico Comum é descrito 
no Anexo [X].

Or. en

Alteração 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, sobre o Quadro 
Estratégico Comum, no prazo de 3 meses a 
contar da data de adoção do presente 
regulamento.

A Comissão propõe, num anexo adicional, 
um Quadro Estratégico Comum, no prazo 
de 3 meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, sobre o Quadro 
Estratégico Comum, no prazo de 3 meses a 
contar da data de adoção do presente 
regulamento.

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, sobre o Quadro 
Estratégico Comum, no prazo de um mês a 
contar da data de adoção do presente 
regulamento.



PE491.052v01-00 46/169 AM\903901PT.doc

PT

Or. en

Alteração 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê e, se for caso disso, adota, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, um 
Quadro Estratégico Comum revisto.

Suprimido

Or. en

Alteração 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê e, se for caso disso, adota, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, um
Quadro Estratégico Comum revisto.

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão pode apresentar uma proposta 
de revisão do Quadro Estratégico Comum 
ou o Parlamento Europeu e o Conselho 
podem solicitar à Comissão que apresente 
uma proposta desse tipo.

Or. en
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Alteração 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê e, se for caso disso, adota, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, um 
Quadro Estratégico Comum revisto.

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê o anexo e submete-o ao 
Parlamento e ao Conselho respeitando o 
processo de codecisão.

Or. fr

Alteração 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê e, se for caso disso, adota, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, um 
Quadro Estratégico Comum revisto.

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, ou em 
caso de alterações às suas prioridades 
tendo em vista a adaptação a mudanças 
drásticas na situação económica ou social 
da União, a Comissão propõe a revisão do 
Quadro.

Or. es

Alteração 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

No prazo de seis meses a contar da 
adoção de um Quadro Estratégico 
Comum revisto, os Estados-Membros 
devem propor alterações, sempre que 
necessário, ao seu Contrato de Parceria e 
aos seus programas, a fim de garantir a 
respetiva coerência com a versão revista 
do Quadro Estratégico Comum.

Suprimido

Or. es

Alteração 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de seis meses a contar da 
adoção de um Quadro Estratégico 
Comum revisto, os Estados-Membros 
devem propor alterações, sempre que 
necessário, ao seu Contrato de Parceria e 
aos seus programas, a fim de garantir a 
respetiva coerência com a versão revista 
do Quadro Estratégico Comum.

Suprimido

Or. en

Alteração 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de seis meses a contar da adoção 
de um Quadro Estratégico Comum revisto, 
os Estados-Membros devem propor 

No prazo de seis meses a contar da adoção 
de um Quadro Estratégico Comum revisto, 
os Estados-Membros e as autoridades 
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alterações, sempre que necessário, ao seu 
Contrato de Parceria e aos seus programas, 
a fim de garantir a respetiva coerência 
com a versão revista do Quadro 
Estratégico Comum.

regionais e locais eleitas, em 
conformidade com o artigo 4, n.º 4, devem 
propor alterações, sempre que necessário, 
ao seu Contrato de Parceria e aos seus 
programas.

Or. fr

Alteração 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Guia para beneficiários

1. A Comissão deverá preparar um guia 
prático pormenorizado sobre como aceder 
e utilizar eficazmente os Fundos 
abrangidos pelo RDC e sobre como 
explorar as complementaridades com 
outros instrumentos de políticas 
relevantes da UE.
2. Este guia deverá ser redigido, o mais 
tardar, até 30 de junho de 2014 e deverá 
apresentar, para cada objetivo temático, 
uma visão geral dos instrumentos 
relevantes disponíveis a nível da UE, com 
fontes pormenorizadas de informação, 
exemplos de boas práticas para combinar 
os instrumentos de financiamento 
disponíveis dentro e entre as áreas 
políticas, uma descrição das autoridades e 
organismos relevantes envolvidos na 
gestão de cada instrumento e uma lista de 
controlo dos potenciais beneficiários, para 
identificar as melhores fontes de 
financiamento.
3. Este guia deverá ser tornado público no 
sítio Web das Direções-Gerais relevantes 
da Comissão. A Comissão e as 
autoridades de gestão, atuando em 



PE491.052v01-00 50/169 AM\903901PT.doc

PT

conformidade com o artigo 105.ª e em 
cooperação com o Comité das Regiões, 
deverá assegurar a divulgação do guia a 
potenciais beneficiários.

Or. en

Justificação

A prática tem demonstrado que os beneficiários têm dificuldade em identificar os 
instrumentos de financiamento mais adequados para os seus projetos específicos. Esta 
alteração visa facilitar o acesso ao financiamento integrado.

Alteração 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro elabora um 
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

1. Cada Estado-Membro elabora, em 
consonância com as suas próprias 
autoridades locais e regionais, um 
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

Nos Estados-Membros em que a 
legislação nacional ou as disposições 
administrativas conferem às autoridades 
locais e regionais a função de gestão dos 
programas operacionais, as referidas 
autoridades participam plenamente na 
elaboração do Contrato de Parceria.

Or. it

Justificação

As autoridades regionais e locais devem participar na Parceria em pé de igualdade com os 
Estados-Membros.
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Alteração 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro elabora um 
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

1. Cada Estado-Membro, em 
conformidade com o artigo 5.º, elabora um 
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro elabora um
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

1. O Contrato de Parceria é elaborado para 
o período compreendido entre 1 de janeiro 
de 2014 e 31 de dezembro de 2020.

Or. it

Alteração 554
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro elabora um 
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

1. Cada Estado-Membro, ao nível 
territorial adequado, de acordo com o 
respectivo quadro institucional, jurídico e 
financeiro, elabora um Contrato de 
Parceria, para o período compreendido 
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entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020.

Or. pt

Alteração 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos Estados-Membros onde, no 
âmbito da legislação nacional ou de 
disposições administrativas, as regiões e 
as autoridades locais estão envolvidas na 
implementação de programas 
operacionais, estes devem envolver-se 
totalmente na elaboração do Contrato de 
Parceria.

Or. en

Alteração 556
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

2. Nos Estados-Membros onde a 
legislação nacional ou as disposições 
administrativas conferem às regiões e às 
autoridades locais um papel de execução 
dos programas operacionais, estas devem 
participar plenamente na elaboração do
Contrato de Parceria.

Or. pt
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Alteração 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros 
designadamente referidos no artigo 4.º, 
n.º 4 e no artigo 5.º. O Contrato de 
Parceria é preparado em diálogo com a 
Comissão.

Or. fr

Alteração 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 4.º, n.º 4, e no artigo 5.º em diálogo 
com a Comissão.

Nos Estados-Membros em que outras 
autoridades públicas assumem um papel 
de entidade responsável pelos programas 
operacionais, estas participam 
plenamente na elaboração do Contrato de 
Parceria.

Or. it

Justificação

Considera-se necessária a participação das autoridades regionais na preparação dos 
contratos de parceria na qualidade de cofinanciadores e responsáveis pela política de 
coesão.



PE491.052v01-00 54/169 AM\903901PT.doc

PT

Alteração 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado, em todas as fases da sua 
preparação, pelos Estados-Membros, em 
estreita cooperação com os parceiros 
referidos no artigo 5.º. O Contrato de 
Parceria é preparado em diálogo com a 
Comissão.

Or. en

Alteração 560
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 4º, nº 4 e em cooperação 
com os parceiros referidos no artigo 5.º. O 
Contrato de Parceria é preparado em 
diálogo com a Comissão.

Or. de

Alteração 561
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O Contrato de Parceria deve abranger 
todo o apoio concedido pelos Fundos QEC
ao Estado-Membro em causa.

3. O Contrato de Parceria deve abranger 
todo o apoio concedido pelos Fundos 
abrangidos pelo RDC ao Estado-Membro 
em causa.

Or. en

Alteração 562
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Contrato de Parceria deverá ser 
submetido a consulta pública antes de ser 
apresentado à Comissão.

Or. en

Alteração 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de três meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Acordo de Parceria à Comissão no prazo 
de seis meses a contar da entrada em vigor
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 564
Herbert Dorfmann
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de três meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de seis meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

Or. it

Alteração 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ao contrato que institui o fundo de 
desenvolvimento macrorregional, 
celebrado entre um grupo de 
Estados-Membros, aplicam-se as mesmas 
disposições que ao Contrato de Parceria.

Or. sk

Justificação

Harmonização com as estratégias macrorregionais aprovadas.

Alteração 566
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Contrato de Parceria define: Os conteúdos respeitantes ao contrato de 
parceria e aos programas operacionais 
deverão estabelecidos ao nível mais 



AM\903901PT.doc 57/169 PE491.052v01-00

PT

adequado, tendo em consideração o 
princípio da proporcionalidade. O 
Contrato de Parceria define:

Or. en

Alteração 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) as medidas de articulação com a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo:

a) as medidas para promover a redução
das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e do 
atraso das regiões menos favorecidas, 
incluindo:

Or. en

Alteração 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º  1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e 
ações-chave definidos no Quadro 
Estratégico Comum, bem como as metas 
estabelecidas nas recomendações 
específicas por país, nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos definidos 
no Quadro Estratégico Comum;

Or. fr
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Alteração 569
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º  1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum, bem como as metas estabelecidas 
nas recomendações específicas por país, 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, do 
Tratado, e as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado;

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum, bem como as metas estabelecidas 
nas recomendações específicas por país, 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, do 
Tratado, e as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado, bem como do 
artigo 349º do TFUE e das 
Recomendações do Conselho de 2011 
relativamente às Regiões Ultraperiféricas;

Or. pt

Alteração 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum, bem como as metas estabelecidas 
nas recomendações específicas por país, 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, do 
Tratado, e as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado;

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento 
sustentável, tendo em conta os objetivos 
temáticos, os princípios horizontais
estabelecidos nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do 
presente regulamento e as ações
recomendadas definidos no Quadro 
Estratégico Comum, tendo em conta as 
metas estabelecidas nas recomendações 
específicas por país relevantes, nos termos 
do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e as 
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recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

Or. en

Alteração 571
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum, bem como as metas estabelecidas 
nas recomendações específicas por país, 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, do 
Tratado, e as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado;

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento do 
Estado-Membro e das Regiões, tendo em 
conta os objetivos temáticos e ações-chave 
definidos no Quadro Estratégico Comum, 
bem como as metas estabelecidas nas 
recomendações específicas por país, nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e 
as recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

Or. pt

Justificação

Deverá ser especificado que os contratos de parceria deverão ter em linha de conta as 
necessidades de desenvolvimento do país e de todas as regiões, por forma a se saber quais 
são as reais condições que afectam a nível individual cada região e como poderão os fundos 
estruturais contribuir para a sua resolução. Será proveitoso efectuar um diagnóstico 
fidedigno de cada região para uma melhor e mais eficiente afectação dos fundos estruturais.

Alteração 572
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum, bem como as metas estabelecidas 
nas recomendações específicas por país, 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, do 
Tratado, e as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado;

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum, bem como as metas estabelecidas 
nas recomendações específicas por país 
relevantes, nos termos do artigo 121.º, n.º 
2, do Tratado, e as recomendações 
relevantes do Conselho adotadas nos 
termos do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado;

Or. en

Alteração 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e as 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

Suprimido

Or. fr

Alteração 574
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e as 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

Suprimido
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Or. fr

Justificação

Não é necessário que os elementos já fornecidos ou negociados no âmbito dos programas 
operacionais sejam retomados no contrato de parceria. Estas disposições parecem, com 
efeito, redundantes e não vão no sentido da simplificação. Além disso, os Estados-Membros 
não podem assumir compromissos que foram previamente assumidos ao nível regional ou
local.

Alteração 575
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e as 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

Suprimido

Or. en

Alteração 576
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e das 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e das 
afetações indicativas dos Fundos QEC; os 
objetivos temáticos podem variar de 
região para região, por conseguinte, 
quando são definidos, as necessidades 
identificadas de cada região individual 
devem ser levadas em conta;
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Or. ro

Alteração 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e as 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e as 
afetações indicativas dos Fundos QEC; os 
objetivos temáticos podem diferir de 
região para região e resultam das 
necessidades identificadas para cada 
região.

Or. en

Alteração 578
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e das 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

ii) uma análise sucinta que justifique a 
seleção dos objetivos temáticos e das 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

Or. it

Justificação

O Contrato de Parceria deve consistir num documento programático que enquadra e 
estabelece as regras gerais para a próxima programação. A justificação das escolhas 
programáticas deverá ser apresentada durante os programas e não antes dos mesmos.
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Alteração 579
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e as 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e as 
afetações indicativas dos Fundos QEC. 
Estes objetivos temáticos podem ser 
diferentes em cada programa 
operacional;

Or. en

Alteração 580
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Não é necessário que os elementos já fornecidos ou negociados no âmbito dos programas 
operacionais sejam retomados no contrato de parceria. Estas disposições parecem, com 
efeito, redundantes e não vão no sentido da simplificação. Além disso, os Estados-Membros 
não podem assumir compromissos que foram previamente assumidos ao nível regional ou 
local.
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Alteração 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 583
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 584
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

iv) a repartição indicativa do apoio da 
União, por objetivo temático, a nível 
nacional, para cada um dos Fundos QEC;

Or. en

Alteração 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) o montante potencial do apoio 
previsto para atividades complementares 
com os Fundos não QEC que asseguram 
especificamente esta cooperação, tais 
como o financiamento conjunto para 
projetos integrados no campo do ambiente 
e do clima; para Contratos de Parceria 
que identificam o ambiente ou o clima 
como objetivos temáticos, o 
Estado-Membro deverá assegurar que é 
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dada prioridade às atividades de 
financiamento que complementam os 
projetos integrados nesses campos;

Or. en

Justificação

Os «Projetos Integrados» no âmbito do fundo LIFE são um instrumento de integração 
concreto para o ambiente e o clima. Têm o potencial de contribuir significativamente para 
uma utilização eficiente dos fundos, a implementação coerente de importante legislação 
ambiental e o aumento da capacidade de absorção do financiamento previsto para o 
ambiente e o clima, no âmbito da política de coesão e agrícola. Para ser exequível na 
prática, têm de ser identificadas, numa fase inicial, potenciais atividades complementares 
com os Fundos QEC.

Alteração 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação;

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração do artigo 14 – n.º1 – alínea a-A) (nova).

Alteração 587
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta as 
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for caso disso, as estratégias macro-
regionais e das bacias marítimas;

estratégias macro-regionais e das bacias 
marítimas;

Or. fr

Justificação

É essencial ter em conta as estratégias macro-regionais no contrato de parceria com vista a 
reforçar a sua dimensão estratégica.

Alteração 588
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta as 
estratégias macrorregionais,
metropolitanas e das bacias marítimas, 
sempre que os Estados-Membros e as 
regiões participem nessas estratégias;

Or. de

Justificação

Deve dar-se a devida importância ao aumento contínuo da relevância das regiões de 
metrópole enquanto forma de desenvolvimento regional e cooperação territorial superior às 
cidades, regiões e países.

Alteração 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macro-regionais e das bacias marítimas;

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macro-regionais, as estratégias de 
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integração regional para as regiões 
previstas no artigo 349.º e as estratégias 
das bacias marítimas, onde os 
Estados-Membros e as regiões participam 
ou para as quais tenham definido tais 
estratégias;

Or. fr

Alteração 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta as 
estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas;

Or. en

Alteração 591
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) a lista dos programas a título do 
FEDER, do FSE e do FC, exceto os do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, e dos programas a título do 
FEADER e do FEAMP, com as respetivas 
contribuições indicativas, por Fundo QEC 
e por ano;

vii) a lista dos programas a título do 
FEDER, do FSE e do FC, e do objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia, exceto os 
programas a título do FEADER e do 
FEAMP, com as respetivas contribuições 
indicativas, por Fundo QEC e por ano;

Or. fr
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Alteração 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) as modalidades de coordenação dos 
programas previstos no artigo 14.º, 
alínea a), subalínea vii), com os 
programas que constam do objetivo 
«Cooperação Territorial Europeia».

Or. fr

Justificação

É necessário reforçar a coordenação entre os programas operacionais que constam dos 
diferentes objetivos da política de coesão e aqueles que constam da cooperação territorial 
europeia, com vista a reforçar o planeamento estratégico destes últimos.

Alteração 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) medidas para garantir a articulação 
com as estratégias macrorregionais e das 
bacias marítimas, nas quais os 
Estados-Membros e as regiões participam, 
para garantir uma afetação suficiente dos 
recursos dos Fundos a essas estratégias.

Or. en

Justificação

Os Fundos deverão estar estreitamente coordenados com as estratégias macrorregionais e 
das bacias marítimas para garantir uma afetação suficiente dos recursos dos Fundos a essas 
estratégias.
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Alteração 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) uma abordagem integrada do 
desenvolvimento territorial apoiado pelos 
Fundos QEC, definindo:

b) uma abordagem integrada do 
desenvolvimento territorial sustentável 
apoiado pelos Fundos QEC, definindo:

Or. en

Alteração 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) os mecanismos a nível nacional e 
regional que asseguram a coordenação 
entre os Fundos QEC e outros instrumentos 
de financiamento da União e nacionais e 
com o BEI;

i) os mecanismos a nível nacional e 
regional que asseguram a coordenação 
entre os Fundos QEC e outros instrumentos 
de financiamento da União e nacionais, 
especialmente onde estes preveem uma 
coordenação estruturada, tal como o 
programa LIFE, e com o BEI;

Or. en

Justificação

Os «Projetos Integrados» no âmbito do fundo LIFE são um instrumento de integração 
concreto para o ambiente e o clima. Têm o potencial de contribuir significativamente para 
uma utilização eficiente dos fundos, a implementação coerente de importante legislação 
ambiental e o aumento da capacidade de absorção do financiamento previsto para o 
ambiente e o clima, no âmbito da política de coesão e agrícola. Para ser exequível na 
prática, têm de ser identificadas, numa fase inicial, potenciais atividades complementares 
com os Fundos QEC.
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Alteração 596
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) os mecanismos a nível nacional e 
regional que asseguram a coordenação 
entre os Fundos QEC e outros instrumentos 
de financiamento da União e nacionais e 
com o BEI;

i) os mecanismos a nível nacional, 
multirregional e regional que asseguram a 
coordenação entre os Fundos QEC e outros 
instrumentos de financiamento da União e 
nacionais e com o BEI;

Or. fr

Alteração 597
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) os mecanismos a nível nacional e 
regional que asseguram a coordenação 
entre os Fundos QEC e outros instrumentos 
de financiamento da União e nacionais e 
com o BEI;

i) os mecanismos a nível nacional, 
multirregional e regional que asseguram a 
coordenação entre os Fundos QEC e outros 
instrumentos de financiamento da União e 
nacionais e com o BEI;

Or. en

Alteração 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos abrangidos pelo RDC para o 
desenvolvimento territorial das zonas 
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costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

urbanas, periurbanas, rurais, costeiras e de 
pesca e zonas com particularidades 
territoriais específicas, em particular as 
modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

Or. en

Justificação

É essencial uma abordagem integrada ao desenvolvimento territorial apoiado pelos Fundos 
abrangidos pelo RDC nos territórios periurbanos que são confrontados com o risco de não 
conseguirem ter acesso não só aos fundos disponíveis para as áreas urbanas, mas também 
aos orçamentos atribuídos às áreas rurais. A nova realidade urbana caracteriza-se pelo 
desenvolvimento periurbano. É claro que a área periurbana não é apenas uma faixa 
intermédia; pelo contrário, é um tipo novo e diferente de território multifuncional.

Alteração 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos abrangidos pelo RDC para o 
desenvolvimento territorial das zonas 
urbanas, rurais, costeiras e de pesca e zonas 
com particularidades territoriais 
específicas, em particular as modalidades 
de execução dos artigos 28.º, 29.º e 99.º, 
acompanhadas da lista de critérios para a 
designação das zonas urbanas funcionais;

Or. en
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Alteração 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 7.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras, montanhosas e transfronteiriças
e de pesca e zonas com particularidades 
territoriais específicas, em particular as 
modalidades de execução dos artigos 28.º, 
29.º e 99.º, acompanhadas, se necessário, 
de uma lista das cidades participantes na 
plataforma de desenvolvimento urbano 
referida no artigo 7.º do Regulamento 
FEDER;

Or. fr

Alteração 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 7.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, da periferia 
urbana, rurais, costeiras e de pesca e zonas 
com particularidades territoriais 
específicas, em particular as modalidades 
de execução dos artigos 28.º, 29.º e 99.º, 
acompanhadas, se necessário, de uma lista 
de critérios para a definição das zonas 
urbanas e da periferia urbana;

Or. fr
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Alteração 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC com vista ao 
desenvolvimento territorial dos diferentes 
tipos de territórios, incluindo zonas 
urbanas, rurais, costeiras e de pesca e zonas 
com características territoriais específicas, 
em particular as modalidades de execução 
dos artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, 
se necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

Or. en

Alteração 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial sustentável das zonas urbanas, 
rurais, costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º.
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artigo 8.º do Regulamento FEDER;

Or. en

Alteração 604
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 7.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, periurbanas,
rurais, costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista indicativa das
cidades que poderão participar na 
plataforma de desenvolvimento urbano 
referida no artigo 7.º do Regulamento 
FEDER;

Or. es

Alteração 605
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem à escala territorial pertinente
da utilização dos Fundos QEC para o 
desenvolvimento territorial das zonas 
urbanas, rurais, costeiras e de pesca e zonas 
com particularidades territoriais 
específicas, tais como cadeias de 
montanhas, ilhas ou zonas com uma 
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necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

densidade muito baixa, em particular as 
modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º;

Or. en

Alteração 606
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no artigo 
7.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras, montanhosas e de pesca e zonas 
com particularidades territoriais 
específicas, em particular as modalidades 
de execução dos artigos 28.º, 29.º e 99.º, 
acompanhadas, se necessário, de uma lista 
das cidades participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no artigo 
7.º do Regulamento FEDER;

Or. de

Justificação

Devido às condicionantes naturais, as regiões montanhosas enfrentam desafios particulares 
têm de combater toda uma série de problemas, nomeadamente o êxodo populacional e 
desfavorecimento económico. É, assim, desejável que se refira expressamente estas regiões.

Alteração 607
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem à escala territorial pertinente
da utilização dos Fundos QEC para o 
desenvolvimento territorial das zonas 
urbanas, rurais, costeiras e de pesca e zonas 
com particularidades territoriais 
específicas, tais como cadeias de 
montanhas, ilhas ou zonas com uma 
densidade muito baixa, em particular as 
modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º;

Or. en

Alteração 608
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 7.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada à escala territorial 
pertinente da utilização dos Fundos QEC 
para o desenvolvimento territorial das 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de pesca e 
zonas com particularidades territoriais 
específicas, entre as quais os maciços 
montanhosos, as ilhas ou as zonas com 
fraca densidade populacional, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º;

Or. fr

Alteração 609
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 7.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, periurbanas, 
rurais, costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas;

Or. fr

Justificação

A abordagem integrada da utilização dos Fundos que consta do QEC é igualmente 
fundamental nas zonas da periurbanas, sob risco de privar estas últimas não somente dos 
fundos destinados às zonas rurais, mas também dos financiamentos afetados às cidades, até 
porque os territórios periurbanos são cada vez mais numerosos no seio da UE.

Alteração 610
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista indicativa das 
cidades participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
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artigo 8.º do Regulamento FEDER; artigo 8.º do Regulamento FEDER;

Or. en

Alteração 611
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) As principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

Or. en

Alteração 612
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) uma abordagem integrada para lidar 
com as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

(c) uma abordagem integrada para os 
desafios demográficos regionais e para 
lidar com as necessidades específicas das 
zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo com risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, 
incluindo a repartição financeira indicativa 
dos Fundos QEC relevantes;

Or. de

Alteração 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco de discriminação 
ou exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas e das zonas 
geográficas que enfrentam desafios 
demográficos e, se for caso disso, 
incluindo a repartição financeira indicativa 
dos Fundos QEC relevantes;

Or. fr

Alteração 614
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pelas limitações 
naturais e demográficas graves e 
permanentes mencionadas no artigo 174.º 
do Tratado, pela pobreza ou de grupos-
alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

Or. fr

Alteração 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada sustentável 
para lidar com as necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo com risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão 
social, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas e, se for caso 
disso, incluindo a repartição financeira 
indicativa dos Fundos QEC relevantes;

Or. en

Amendment 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposal for a regulation
Parte 2 - artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e 
às pessoas com deficiência incluindo a 
repartição financeira indicativa dos Fundos 
QEC relevantes;

Or. xm

Justificação

A inclusão das mulheres e das pessoas com deficiências reforça o parágrafo enquanto 
preserva a consistência com as outras disposições no regulamento. O termo «Se for caso 
disso» deve ser removido pois o mesmo causa confusão e pode conduzir a interpretações 
erróneas a nível nacional. São necessários indicadores sobre a dotação financeira para que 
se possa acompanhar os investimentos e o seu impacto sobre grupos-alvo específicos.
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Alteração 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e
pessoas com deficiência, incluindo a 
repartição financeira indicativa dos Fundos 
QEC relevantes;

Or. en

Alteração 618
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas por limitações 
naturais e geográficas graves e 
permanentes, tal como previstas no 
artigo 174.º do Tratado, pobreza ou de 
grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

Or. en
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Alteração 619
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às mulheres, comunidades 
marginalizadas e pessoas com deficiência, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos 
abrangidos pelo RDC relevantes;

Or. en

Alteração 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas por limitações 
naturais e geográficas graves e 
permanentes adquiridas ao abrigo da 
secção 174 do Tratado ou por pobreza dos
grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

Or. en
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Justificação

Todas as regiões europeias serão envolvidas, no futuro, na aplicação das estratégias da UE.

Alteração 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) uma estratégia integrada para 
desenvolvimento de infraestruturas das 
regiões, sobretudo com vista a uma 
utilização integrada dos fundos QEC do 
instrumento «Ligar a Europa» e dos 
fundos RTE, tendo especialmente em 
conta as ligações transfronteiriças e 
ligações regionais a eixos de tráfego 
transnacionais;

Or. de

Alteração 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) a forma como os Fundos QEC irão 
contribuir para a execução de estratégias 
antipobreza nacionais integradas, 
pormenorizadas nos programas nacionais 
de reforma que promovem a inclusão de 
todos os grupos que enfrentam ou estão 
em risco de pobreza e de exclusão social, 
fundamentada pelos relatórios sociais 
nacionais;

Or. en
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Alteração 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) um quadro consolidado dos objetivos 
intermédios e metas estabelecidos nos 
programas para o quadro de desempenho 
referido no artigo 19.º, n.º 1, juntamente 
com a metodologia e o mecanismo para 
garantir a coerência dos vários programas e 
Fundos QEC;

i) um quadro consolidado dos objetivos e 
metas mensuráveis, qualitativos e 
quantitativos estabelecidos nos programas 
para o quadro de desempenho referido no 
artigo 19.º, n.º 1, juntamente com a 
metodologia e o mecanismo para garantir a 
coerência dos vários programas e Fundos 
QEC;

Or. en

Alteração 624
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) um quadro consolidado dos objetivos 
intermédios e metas estabelecidos nos 
programas para o quadro de desempenho 
referido no artigo 19.º, n.º 1, juntamente 
com a metodologia e o mecanismo para 
garantir a coerência dos vários programas e 
Fundos QEC;

i) um quadro consolidado dos objetivos 
intermédios e metas estabelecidos nos 
programas, juntamente com a metodologia 
e o mecanismo para garantir a coerência 
dos vários programas e Fundos QEC;

Or. en

Amendment 625
Herbert Dorfmann
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Proposal for a regulation
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um resumo da avaliação do 
cumprimento das condições ex ante e das 
ações a adotar aos níveis nacional e 
regional, bem como o calendário para a 
sua aplicação, no caso de não estarem 
cumpridas essas condições;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. xm

Justificação

As pré-condições requisitadas aos Estados-Membros devem ser verificadas e asseguradas na 
qualidade de Estado-Membro e não de Região única (quando a programação é 
regionalizada).

Alteração 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um resumo da avaliação do 
cumprimento das condições ex ante e das 
ações a adotar aos níveis nacional e 
regional, bem como o calendário para a sua 
aplicação, no caso de não estarem 
cumpridas essas condições;

ii) um resumo da avaliação do 
cumprimento das condições ex ante e das 
ações a adotar aos níveis europeu, nacional 
e regional, bem como o calendário para a 
sua aplicação, no caso de não estarem 
cumpridas essas condições;

Or. de

Alteração 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Medidas com vista à afetação 
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eficiente de recursos, tendo em conta os 
procedimentos relativos à concorrência;

Or. de

Alteração 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

iv) as ações realizadas para implementar a 
abordagem de governação a vários níveis 
e para envolver os parceiros mencionados 
no artigo 5.º e o papel dos parceiros na 
elaboração do Contrato de Parceria e do 
relatório de progresso, como definido no 
artigo 46.º do presente regulamento e na 
preparação, implementação, avaliação e 
monitorização dos programas, em 
conformidade com o código de conduta 
europeu, incluindo uma lista dos 
parceiros envolvidos, uma descrição da 
forma como foram selecionados e das 
suas responsabilidades, assim como as 
suas opiniões sobre o conteúdo do 
Contrato de Parceria e a implementação 
do princípio de parceria;

Or. en

Alteração 629
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as ações realizadas para envolver os
parceiros e o seu papel na elaboração do 

iv) uma lista indicativa dos parceiros e as 
ações realizadas pelo Estado-Membro e as 
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Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento;

autoridades regionais e locais 
competentes, em conformidade com os 
artigos 4.º, n.º 4, e 5., para envolver esses
parceiros e o seu papel na elaboração do 
Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 630
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 631
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º – alínea d) – subalínea iv) – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) a análise territorial da escala mais 
eficaz da área funcional (cadeia de 
montanhas, bacias, vales, 
intermunicipalidades, etc.) para alcançar 
os objetivos desejados mesmo através de 
programas multirregionais;

Or. en
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Alteração 632
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) a análise territorial à escala 
geográfica referente à área funcional 
(maciço, bacia, vale, intermunicipalidade, 
etc.) mais eficaz para alcançar os 
objetivos mencionados, incluindo através 
dos programas plurirregionais;

Or. fr

Alteração 633
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) a introdução de formação 
obrigatória em gestão de programas e 
projetos para o pessoal das autoridades de 
gestão e dos organismos intermediários se 
uma avaliação ex antes das suas 
capacidades de gestão de programas e 
projetos identificar lacunas;

Or. en

Alteração 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(iv-A) uma identificação das barreiras 
legais e administrativas à implementação 
de parcerias no contexto e ações 
nacionais previstos para lidar com esses 
obstáculos;

Or. en

Alteração 635
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) a análise territorial da escala mais 
eficaz da área funcional (cadeia de 
montanhas, bacias, vales, 
intermunicipalidades, etc.) para alcançar 
os objetivos pretendidos mesmo através de 
programas multirregionais;

Or. en

Alteração 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-B) uma identificação das estruturas 
existentes de parcerias 
nacionais/regionais/locais e de 
governação a vários níveis e das formas 
de tê-las em consideração;

Or. en
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Alteração 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma avaliação da necessidade de 
reforçar a capacidade administrativa das 
autoridades e, se for caso disso, dos 
beneficiários, e as ações a adotar para 
esse fim;

Suprimido

Or. fr

Alteração 638
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma avaliação da necessidade de 
reforçar a capacidade administrativa das 
autoridades e, se for caso disso, dos 
beneficiários, e as ações a adotar para 
esse fim;

Suprimido

Or. en

Alteração 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma avaliação da necessidade de reforçar i) uma avaliação da necessidade de reforçar 



PE491.052v01-00 92/169 AM\903901PT.doc

PT

a capacidade administrativa das 
autoridades e, se for caso disso, dos 
beneficiários, e as ações a adotar para esse 
fim;

a capacidade administrativa das 
autoridades, dos beneficiários e dos 
parceiros mencionados no artigo 5.º do 
presente regulamento e as ações a adotar 
para esse fim;

Or. en

Alteração 640
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um resumo das medidas planeadas e 
das metas correspondentes nos programas 
para reduzir os encargos administrativos 
dos beneficiários;

Suprimido

Or. en

Alteração 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) uma avaliação dos sistemas existentes 
de intercâmbio eletrónico de dados e as 
ações previstas para assegurar que todos os 
intercâmbios de informação entre 
beneficiários e autoridades responsáveis 
pela gestão e pelo controlo dos programas 
possam ser realizados exclusivamente por 
via eletrónica.

iii) uma avaliação dos sistemas existentes 
de intercâmbio eletrónico de dados e as 
ações previstas para assegurar que todos os 
intercâmbios de informação entre 
beneficiários e autoridades responsáveis 
pela gestão e pelo controlo dos programas 
possam ser realizados, de preferência, por 
via eletrónica.

Or. es
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Alteração 642
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 14 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) uma avaliação ex ante das 
capacidades de gestão de programas e 
projetos desses departamentos de pessoal 
nos governos nacionais, regionais e locais 
que serão cossignatários dos Contratos de 
Parceria, para determinar se são ou não 
adequados para esse fim, em termos de 
capacidade administrativa.

Or. en

Alteração 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência do 
Contrato de Parceria com o presente 
regulamento, com o Quadro Estratégico 
Comum, bem como com as 
recomendações específicas por país, nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e 
ainda com as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do 148.º, n.º 4, do 
Tratado, tendo em conta as avaliações 
ex ante dos programas, devendo 
igualmente apresentar observações no 
prazo de três meses a contar da data de 
apresentação do Contrato de Parceria. O 
Estado-Membro deve fornecer as 
informações adicionais necessárias e, se for 
caso disso, rever o Contrato de Parceria.

1. A Comissão avalia a coerência do 
Contrato de Parceria com o presente 
Regulamento e com os programas 
nacionais de reforma, tendo em conta as 
avaliações ex ante dos programas, devendo 
igualmente apresentar observações no 
prazo de três meses a contar da data de 
apresentação do Contrato de Parceria. O 
Estado-Membro deve fornecer as 
informações adicionais necessárias e, se for 
caso disso, rever o Contrato de Parceria.

Or. es
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Justificação

Foram eliminadas as referências às recomendações específicas por país, uma vez que estas 
pressupõem a vinculação da política de coesão a uma série de objetivos que ultrapassam os 
objetivos específicos desta política.

Alteração 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência do 
Contrato de Parceria com o presente 
regulamento, com o Quadro Estratégico 
Comum, bem como com as 
recomendações específicas por país, nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e 
ainda com as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do 148.º, n.º 4, do 
Tratado, tendo em conta as avaliações ex 
ante dos programas, devendo igualmente 
apresentar observações no prazo de três 
meses a contar da data de apresentação do 
Contrato de Parceria. O Estado-Membro 
deve fornecer as informações adicionais 
necessárias e, se for caso disso, rever o 
Contrato de Parceria.

1. A Comissão avalia a coerência do 
Contrato de Parceria com o presente 
regulamento, com o Quadro Estratégico 
Comum, tendo em conta as avaliações ex 
ante dos programas, devendo igualmente 
apresentar observações no prazo de três 
meses a contar da data de apresentação do 
Contrato de Parceria. O Estado-Membro 
deve fornecer as informações adicionais 
necessárias e, se for caso disso, rever o 
Contrato de Parceria.

Or. fr

Alteração 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão, 
através de um ato de execução, de 

2. A Comissão adotará uma decisão, 
através de um ato de execução, de 
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aprovação do Contrato de Parceria, o mais 
tardar seis meses após a sua apresentação 
pelo Estado-Membro, desde que as 
observações eventuais da Comissão 
tenham sido satisfatoriamente tidas em 
conta. O Contrato de Parceria não entrará 
em vigor antes de 1 de janeiro de 2014.

aprovação do Contrato de Parceria, o mais 
tardar seis meses após a sua apresentação 
pelo Estado-Membro, desde que as 
observações eventuais da Comissão 
tenham sido satisfatoriamente tidas em 
conta. Na sua decisão, que adota o 
Contrato de Parceria, a Comissão dá 
conta do efetivo envolvimento das 
autoridades locais e regionais, que são 
chamados a celebrar o Contrato de 
Parceria, em conformidade com o sistema 
institucional específico de cada Estado-
Membro. O Contrato de Parceria não 
entrará em vigor antes de 1 de janeiro de 
2014.

Or. it

Justificação

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

Alteração 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um Estado-Membro proponha 
alterações ao Contrato de Parceria, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
em conformidade com o n.º 1 e, se for caso 
disso, adotar uma decisão, através de um 
ato de execução, que aprove essas 
alterações.

3. Caso um Estado-Membro proponha 
alterações ao Contrato de Parceria, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
em conformidade com o n.º 1 e, se for caso 
disso, adotar uma decisão, através de um 
ato de execução, que aprove essas 
alterações, no prazo de três meses da sua 
apresentação pelo Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Aos Estados-Membros deve ser dada a certeza normativa adequada, para evitar confusões 
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entre o Contrato de Parceria original e o alterado.

Alteração 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um Estado-Membro proponha 
alterações ao Contrato de Parceria, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
em conformidade com o n.º 1 e, se for caso 
disso, adotar uma decisão, através de um 
ato de execução, que aprove essas 
alterações.

3. Caso um Estado-Membro proponha 
alterações ao Contrato de Parceria, a 
Comissão deve assegurar-se que a 
referida alteração é proposta em consenso 
com as autoridades regionais e locais tal 
como definido no artigo 4.º, n.º 4, e deve 
proceder a uma avaliação em conformidade 
com o n.º 1 e, se for caso disso, adotar uma 
decisão, através de um ato de execução, 
que aprove essas alterações.

Or. fr

Alteração 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que um Estado-Membro 
atravesse dificuldades orçamentais 
temporárias ou uma recessão económica
grave, a Comissão pode pedir ao Estado-
Membro em causa para aquilatar se é 
adequado e necessário proceder à revisão 
e à alteração do seu Contrato de Parceria, 
por forma a alcançar os objetivos e as 
metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e as missões específicas do 
fundo, em conformidade com os seus 
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objetivos baseados no Tratado.

Or. en

Alteração 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as 
necessidades nacionais e regionais.

Os Estados-Membros devem concentrar o
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado tal como 
transposto para os contextos nacional e 
regional pelos programas nacionais de 
reforma e outras estratégias.

Or. en

Alteração 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 



PE491.052v01-00 98/169 AM\903901PT.doc

PT

inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

Em consonância com o princípio de 
subsidiariedade, as autoridades de gestão 
escolhem de forma autónoma os objetivos 
temáticos e as prioridades de investimento 
nos quais se concentra o total apoio da 
União.

Or. it

Justificação

A escolha dos objetivos e das prioridades deve ser conferida às autoridades de gestão com 
base numa especificação local dos objetivos da Europa 2020.

Alteração 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado, 
minimizando simultaneamente os futuros 
custos externos para a sociedade 
europeia, em relação à estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, e que permitam 
superar os desafios identificados nas 
recomendações específicas por país 
relevantes nos termos do artigo 121.º, n.º 2, 
do Tratado, e nas recomendações 
relevantes do Conselho adotadas nos 
termos do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
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tendo em conta as necessidades nacionais e 
regionais e os princípios horizontais.

Or. en

Alteração 652
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as
necessidades nacionais e regionais.

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado. Contudo, a concentração 
temática deve ser flexível de modo a 
possibilitar a adaptação das intervenções 
dos Fundos às necessidades e às 
especificidades próprias de cada 
Estado-Membro e de cada região.

Or. es

Justificação

A concentração proposta pela Comissão deve ser flexível, com o objetivo de adaptar as 
intervenções dos Fundos às necessidades próprias de cada Estado-Membro e região, 
garantindo assim uma maior eficácia dos recursos.

Alteração 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as 
necessidades nacionais e regionais.

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas, tendo em conta as 
necessidades nacionais e regionais.

Or. es

Alteração 654
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio e em pleno acordo com as 
autoridades regionais, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos, em 
ações que garantam o maior valor 
acrescentado em relação à estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, e que permitam 
superar os desafios identificados nas 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e 
nas recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.
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Or. it

Alteração 655
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nos programas 
nacionais de reforma e, tendo em conta,
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, as necessidades nacionais 
e regionais no que diz respeito à escolha 
dos objetivos temáticos e às prioridades de 
investimento.

Or. en

Alteração 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do artigo 

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do artigo 
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121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
macrorregionais, nacionais e regionais.

Or. sk

Justificação

Harmonização com as estratégias macrorregionais aprovadas.

Alteração 657
Jan Březina

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em intervenções
que garantam o maior valor acrescentado 
em relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, fazendo uma utilização mais 
eficiente das potencialidades territoriais 
específicas, tendo em conta as 
necessidades nacionais e regionais, o 
Quadro Estratégico Comunitário, os
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país relevantes nos termos 
do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, tal 
como transposto para os contextos 
nacionais e regionais pelos programas 
nacionais de reforma e outras estratégias 
e as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en
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Justificação

Os programas nacionais de reforma devem ser estabelecidos como o ponto de referência 
para os documentos de programação em vez das recomendações específicas por país.

Alteração 658
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Condições ex ante
1. As condições ex ante são definidas, 
para cada Fundo QEC, nas regras 
específicas dos Fundos.
2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante aplicáveis foram 
cumpridas.
3. Se as condições ex ante não tiverem 
sido cumpridas na data de transmissão do 
Contrato de Parceria, os Estados-
Membros incluem no referido contrato 
um resumo das ações a adotar a nível 
nacional ou regional, bem como o 
calendário para a sua execução, para 
assegurar a sua realização, o mais tardar, 
dois anos após a adoção do Contrato de 
Parceria ou até 31 de dezembro de 2016, 
se esta data for anterior.
4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações que visam 
garantir o cumprimento das condições ex 
ante, incluindo o calendário para a sua 
execução, nos programas relevantes.
5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
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programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a 
garantir o cumprimento de uma condição 
ex ante. A não realização dessas ações de 
acordo com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.
6. Os n.os 1 a 5 não são aplicáveis aos 
programas do objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia.

Or. en

Alteração 659
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições ex ante são definidas, para 
cada Fundo QEC, nas regras específicas 
dos Fundos.

1. As condições ex ante são definidas, para 
cada Fundo QEC, nas regras específicas 
dos Fundos, que tenham em termos de 
conteúdo uma ligação estreita aos Fundos 
QEC e à sua eficiência.

Or. de

Alteração 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições ex ante são definidas, para 
cada Fundo QEC, nas regras
específicas dos Fundos.

1. As condições ex ante aplicáveis 
implicam um pré-requisito necessário e 
devem estar relacionadas e exercer um 
impacto direto na eficácia e eficiência das 
ações específicas apoiadas, num 
determinado Estado-Membro, para 
alcançar um objetivo prioritário da 
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União. As condições ex ante não devem 
ser utilizadas como instrumento para 
atingir objetivos diferentes dos desta 
política. As condições ex ante são 
definidas, para cada Fundo QEC, nas 
regras específicas dos Fundos, sempre que 
sejam necessárias para melhorar a 
eficácia e eficiência dos mesmos.

Or. es

Alteração 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante aplicáveis foram 
cumpridas. As condições ex ante só são 
aplicáveis nos casos em que estão 
diretamente ligadas à execução dos 
fundos.

Or. fr

Justificação

As condições ex ante permitirão aumentar a eficácia e a absorção dos fundos. Não obstante, 
não devem conduzir a uma maior complexidade para os Estados-Membros e para as 
autoridades de gestão. Como tal, convém que estejam diretamente ligadas aos investimentos 
da política de coesão.

Alteração 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante estabelecidas nas 
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cumpridas. respetivas regras específicas do fundo são 
aplicáveis aos objetivos específicos 
prosseguidos dentro das prioridades dos 
seus programas e se as condições ex ante 
aplicáveis foram cumpridas. A avaliação 
deve limitar-se aos critérios estabelecidos 
nas regras específicas do fundo e pode ser 
proporcional, tendo em conta o nível de 
apoio afetado.

Or. en

Alteração 663
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros avaliam, em 
consenso com as respetivas coletividades 
regionais e locais, se as condições ex ante 
aplicáveis foram cumpridas respeitando a 
divisão de competências entre os 
diferentes níveis governamentais.

Or. fr

Justificação

É essencial que a Comissão tenha em conta o contexto institucional de cada Estado-Membro 
e a maneira como as competências se encontram divididas em cada um deles. Com efeito, 
parece inconcebível que um Estado-Membro assuma compromissos que dependem das 
competências das autoridades regionais e locais, e vice-versa.

Alteração 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante aplicáveis foram 
cumpridas. A avaliação deve basear-se 
numa metodologia comum e envolver os 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Em conformidade com o quadro 
institucional e jurídico, os 
Estados-Membros avaliam se, no Contrato 
de Parceria ou nos seus programas, as 
condições ex ante definidas nas normas 
específicas dos Fundos são aplicáveis às 
medidas concretas incluídas nas 
prioridades dos respetivos programas e se 
as referidas condições ex ante aplicáveis 
são ou não cumpridas.

Or. es

Alteração 666
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem avaliar se 
as condicionalidades ex ante aplicáveis 
estão cumpridas.

2. Os Estados-Membros devem avaliar se 
as condicionalidades ex ante, quando
aplicáveis por estarem diretamente 
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relacionadas com um objetivo 
temático/prioridade do Acordo de 
Parceria/programa, são cumpridas.

Or. it

Alteração 667
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as condições ex ante não tiverem sido 
cumpridas na data de transmissão do 
Contrato de Parceria, os Estados-Membros 
incluem no referido contrato um resumo 
das ações a adotar a nível nacional ou 
regional, bem como o calendário para a sua 
execução, para assegurar a sua realização, 
o mais tardar, dois anos após a adoção do 
Contrato de Parceria ou até 31 de 
dezembro de 2016, se esta data for anterior.

3. Se as condições ex ante não tiverem sido 
cumpridas na data de transmissão do 
Contrato de Parceria, os Estados-Membros 
incluem no referido contrato um resumo 
das ações a adotar a nível nacional ou 
regional, bem como o calendário para a sua 
execução, para assegurar a sua realização, 
o mais tardar, três anos após a adoção do 
Contrato de Parceria ou até 31 de 
dezembro de 2016, se esta data for anterior.

Or. fr

Alteração 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as condições ex ante não tiverem sido 
cumpridas na data de transmissão do 
Contrato de Parceria, os Estados-Membros 
incluem no referido contrato um resumo 
das ações a adotar a nível nacional ou 
regional, bem como o calendário para a 
sua execução, para assegurar a sua 
realização, o mais tardar, dois anos após a 
adoção do Contrato de Parceria ou até 31 

3. Se as condições ex ante não tiverem sido 
cumpridas na data de transmissão do 
Contrato de Parceria, os Estados-Membros 
incluem no referido contrato um resumo 
das ações a adotar a nível nacional ou 
regional.
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de dezembro de 2016, se esta data for 
anterior.

Or. en

Alteração 669
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem avaliar se 
as condicionalidades ex ante aplicáveis 
estão cumpridas.

2. Os Estados-Membros devem avaliar se 
as condicionalidades ex ante aplicáveis 
estão cumpridas, no respeito da repartição 
de competências entre os diferentes níveis 
de governação.

Or. pt

Alteração 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as condições ex ante não tiverem sido 
cumpridas na data de transmissão do 
Contrato de Parceria, os Estados-Membros 
incluem no referido contrato um resumo 
das ações a adotar a nível nacional ou 
regional, bem como o calendário para a sua 
execução, para assegurar a sua realização, 
o mais tardar, dois anos após a adoção do 
Contrato de Parceria ou até 31 de 
dezembro de 2016, se esta data for anterior.

3. Se as condições ex ante não tiverem sido 
cumpridas na data de transmissão do 
Contrato de Parceria, os Estados-Membros 
incluem no referido contrato um resumo 
das ações a adotar a nível nacional ou 
regional, bem como o calendário para a sua 
execução, para assegurar a sua realização, 
o mais tardar, três anos após a adoção do 
Contrato de Parceria ou até 31 de 
dezembro de 2017, se esta data for anterior.

Or. es
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Justificação

Entende-se que o cumprimento de algumas condicionalidades não é da competência das 
autoridades regionais ou locais, gestoras de programas, devendo ampliar-se a margem para 
garantir o cumprimento das condicionalidades.

Alteração 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as condições ex ante não tiverem sido 
cumpridas na data de transmissão do 
Contrato de Parceria, os Estados-Membros 
incluem no referido contrato um resumo 
das ações a adotar a nível nacional ou 
regional, bem como o calendário para a 
sua execução, para assegurar a sua 
realização, o mais tardar, dois anos após a 
adoção do Contrato de Parceria ou até 31 
de dezembro de 2016, se esta data for 
anterior.

3. Deve indicar-se num programa as 
condições ex ante aplicáveis que não se 
cumprem na data de transmissão do 
Contrato de Parceria. Os Estados-Membros 
apresentam um relatório sobre a sua 
realização até 31 de dezembro de 2016.

Or. es

Alteração 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações que visam 
garantir o cumprimento das condições ex 
ante, incluindo o calendário para a sua 
execução, nos programas relevantes.

Suprimido

Or. en
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Alteração 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações que visam
garantir o cumprimento das condições 
ex ante, incluindo o calendário para a sua 
execução, nos programas relevantes.

4. Deve descrever-se num programa as 
ações que devem ser empreendidas, no 
prazo estipulado, com vista a garantir o 
cumprimento das condições ex ante
aplicáveis às ações específicas incluídas 
nas prioridades do programa que não 
tiverem sido cumpridas na data de 
transmissão do programa.

Or. es

Alteração 674
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações que visam 
garantir o cumprimento das condições ex 
ante, incluindo o calendário para a sua 
execução, nos programas relevantes.

4. Os Estados-Membros definem as ações 
que visam garantir o cumprimento das 
condições ex ante, incluindo o calendário 
para a sua execução, nos programas 
relevantes.

Or. fr

Alteração 675
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações que visam 
garantir o cumprimento das condições ex 
ante, incluindo o calendário para a sua 
execução, nos programas relevantes.

4. Os Estados-Membros, ao nível 
territorial adequado, de acordo com o 
respectivo quadro institucional, jurídico e 
financeiro, definem pormenorizadamente 
as ações que visam garantir o cumprimento 
das condições ex ante, incluindo o 
calendário para a sua execução, nos 
programas relevantes.

Or. pt

Alteração 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações que visam 
garantir o cumprimento das condições ex 
ante, incluindo o calendário para a sua 
execução, nos programas relevantes.

4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações que visam 
garantir o cumprimento das condições ex 
ante, incluindo o calendário para a sua 
execução, nos programas relevantes. No 
que diz respeito à implementação dos 
planos ou das estratégias de acordo com 
os objetivos temáticos 4, 5 e 6, os 
Estados-Membros deverão considerar os 
projetos integrados no domínio do clima e 
do ambiente como um potencial modelo 
para uma implementação eficiente, 
coerente e bem coordenada.

Or. en

Justificação

As condições ex ante são um instrumento crucial para garantir a utilização eficaz dos 
recursos financeiros. Calcula-se que os enormes benefícios da implementação da legislação 
em matéria de resíduos, por exemplo, foram de 400 000 empregos adicionais, com uma 
poupança de 72 mil milhões de EUR. Os «Projetos Integrados» no âmbito do LIFE podem ser 
extremamente valiosos neste contexto. Foram concebidos para servirem de modelo, 
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estabelecendo uma cooperação construtiva e duradoura entre os diferentes setores das 
administrações e canalizando as despesas para desafios de implementação essenciais.

Alteração 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante . 
A não realização dessas ações de acordo 
com o prazo previsto no programa constitui 
uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante . 
A não realização dessas ações de acordo 
com o prazo previsto no programa constitui 
uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão. O artigo 22º nº 
2-A (Solicitação de Programas Especiais 
sob Administração da Comissão) aplica-se 
a Estados-Membros que estejam afetados 
por dificuldades financeiras ou em risco 
de o estar.

Or. de

Alteração 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre a aplicabilidade e o 
cumprimento das condições ex ante 
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avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo com 
o prazo previsto no programa constitui uma 
razão para a suspensão dos pagamentos 
pela Comissão.

relevantes no quadro da sua avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. Esta 
avaliação deve limitar-se aos critérios 
estabelecidos nas regras específicas do 
fundo, pode ser proporcional, tendo em 
conta o nível de apoio afetado e deve 
respeitar as competências nacionais e 
regionais para tomar decisões sobre as 
medidas políticas específicas e adequadas, 
incluindo o conteúdo das estratégias. Em 
caso de desacordo entre a Comissão e um 
Estado-Membro sobre a aplicabilidade de 
uma condição ex ante ao objetivo 
específico das prioridades de uma 
programa ou ao seu cumprimento, tanto a 
aplicabilidade nos termos do artigo 2.º 
como o incumprimento devem ser 
provados pela Comissão. A Comissão 
pode decidir, ao adotar um programa, 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos intercalares ao eixo prioritário 
relevante do programa na pendência da 
conclusão satisfatória das ações destinadas 
a garantir o cumprimento de uma condição 
ex ante. A não realização dessas ações de 
acordo com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

Or. en

Alteração 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avaliará as informações 
prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 

5. A Comissão avaliará as informações 
prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
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dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante. O insucesso na 
realização das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante no prazo previsto 
no programa constitui uma base para a 
suspensão de pagamentos pela Comissão.

dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante. O insucesso na 
realização das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante no prazo previsto 
no programa constitui uma base para a 
suspensão de autorizações pela Comissão.

Or. it

Alteração 680
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a 
garantir o cumprimento de uma condição 
ex ante. A não realização dessas ações de 
acordo com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. A não realização dessas ações
de acordo com o prazo previsto no 
programa pode constituir uma razão para a 
suspensão dos pagamentos pela Comissão.

Or. fr

Justificação

É importante que as condicionalidades ex ante não conduzam a qualquer tipo de suspensão 
de pagamentos ou correções financeiras, exceto aquelas que o Estado-Membro se 
comprometeu a cumprir.

Alteração 681
Erminia Mazzoni
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a 
garantir o cumprimento de uma condição 
ex ante. A não realização dessas ações de 
acordo com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. A não realização dessas ações 
de acordo com o prazo previsto no 
programa pode constituir uma razão para a 
suspensão dos pagamentos pela Comissão.

Or. en

Alteração 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a 
garantir o cumprimento de uma condição 
ex ante. A não realização dessas ações de 
acordo com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas.
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Or. en

Alteração 683
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo 
com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Ao adotar um programa, a 
Comissão assegura o cumprimento 
satisfatório das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante.

Or. es

Justificação

É necessário zelar pelo cumprimento das condições ex ante e das ações destinadas a cumprir 
uma condição ex ante mas, em nenhum caso, suspender os pagamentos ao programa.

Alteração 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 

5. A Comissão avalia a consistência das
informações fornecidas pelo 
Estado-Membro sobre a aplicabilidade 
das condições ex ante e sobre o 
cumprimento das condições ex ante
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programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo 
com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

aplicáveis no quadro da sua avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. Se 
não existirem discrepâncias, o Contrato 
de Parceria e, se for caso disso, o 
programa serão assinados, e a Comissão 
não questionará mais o cumprimento das 
condições ex ante.

Não chegando a acordo, e depois de 
provado o incumprimento das condições 
ex ante aplicáveis, a Comissão poderá 
decidir, ao adotar um programa, suspender 
a totalidade ou parte dos pagamentos 
intercalares na prioridade relevante do 
programa em questão, na pendência da 
conclusão satisfatória das ações específicas 
destinadas a garantir o cumprimento de 
uma condição ex ante da prioridade em 
questão, se tal for necessário para evitar 
prejuízos significativos na eficácia e 
eficiência das medidas incluídas nessa 
prioridade.

Or. es

Alteração 685
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo com 
o prazo previsto no programa constitui

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. 
No seu processo de tomada de decisão, a 
Comissão deverá prestar mais atenção às 
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uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

consequências económicas e sociais da 
decisão de suspensão. A não realização 
dessas ações de acordo com o prazo 
previsto no programa pode constituir uma 
razão para a suspensão dos pagamentos 
pela Comissão.

Or. en

Alteração 686
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante. A 
não realização dessas ações de acordo com 
o prazo previsto no programa constitui uma 
razão para a suspensão dos pagamentos 
pela Comissão.

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condição ex ante, 
que é fundamental para os objetivos do 
programa. A não realização dessas ações 
de acordo com o prazo previsto no 
programa constitui uma razão para a 
suspensão dos pagamentos pela Comissão.

Or. en

Alteração 687
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avaliará as informações 5. A Comissão avaliará as informações 
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prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante. O insucesso na 
realização das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante no prazo 
previsto no programa constitui uma base 
para a suspensão de pagamentos pela 
Comissão.

prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria.

Or. it

Alteração 688
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a 
garantir o cumprimento de uma condição 
ex ante. A não realização dessas ações de
acordo com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. A não realização dessas ações 
de acordo com o prazo previsto no 
programa pode constituir uma razão para a 
suspensão dos pagamentos pela Comissão.

Or. en

Alteração 689
Herbert Dorfmann
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5 – ponto 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de Estados-Membros que adotam 
um sistema regionalizado de 
programação, a suspensão dos 
pagamentos por parte da Comissão diz 
apenas respeito às regiões que não 
cumprem a condicionalidade ex-ante.

Or. it

Justificação

Somente os programas que não garantem a presença de pré-condições estarão sujeitos a 
uma interrupção dos apuramentos dos apoios comunitários.

Alteração 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se as ações não forem completadas 
no prazo previsto, a Comissão poderá 
suspender os pagamentos intercalares 
relacionados com essa prioridade. 
Proceder-se-á de imediato ao 
levantamento da suspensão da prioridade 
em questão quando o Estado-Membro 
concluir as ações relativas ao 
cumprimento das condições ex ante 
aplicáveis ao programa que não tinham 
sido cumpridas aquando da decisão de 
suspensão pela Comissão.

Or. es
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Alteração 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 17 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os Estados-Membros podem 
transferir os fundos suspensos para 
outras prioridades nas quais sejam 
cumpridas as condições ex ante.

Or. es

Alteração 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os n.ºs 1 a 5 não são aplicáveis aos 
programas do objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia.

6. Os n.ºs 1 a 5 não são aplicáveis aos 
programas do objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, nem aos programas 
dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional.

Or. sk

Justificação

Harmonização com as estratégias macrorregionais aprovadas.

Alteração 693
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18 Suprimido
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Reserva de desempenho
É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. de

Alteração 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Reserva de desempenho
É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. en

Alteração 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

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

Artigo 18 Suprimido
Reserva de desempenho
É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. it

Justificação

A introdução de uma reserva de desempenho poderá incentivar os decisores políticos a 
definir objetivos facilmente concretizáveis a fim de garantir recursos.

Alteração 696
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Reserva de desempenho
É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. en
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Alteração 697
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Reserva de desempenho Reserva de flexibilidade

Or. fr

Alteração 698
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 

Suprimido
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afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. en

Alteração 700
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

É constituída uma reserva de desempenho, 
durante o período de programação e no 
âmbito das dotações atribuídas a cada
Estado-Membro, com base nos créditos 
anulados automaticamente e que visa:

i) financiar iniciativas em matéria de 
apoio ao emprego jovem, de inclusão 
social, de desenvolvimento de energias 
renováveis, de educação popular, de 
acesso a cuidados de saúde;
ii) financiar iniciativas em matéria de 
investigação, inovação e desenvolvimento 
industrial;
iii) permitir a utilização dos Fundos 
Estruturais em caso de situação de crise 
económica ou social.

Or. fr

Alteração 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos afetados 
a cada Fundo QEC e a cada Estado-
Membro, com exceção dos recursos 
afetados para o objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia e para execução do 
título V do Regulamento FEAMP, a afetar 
em conformidade com as disposições 
previstas no artigo 20.º.

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos afetados 
a cada Fundo QEC e a cada Estado-
Membro, com exceção dos recursos 
afetados para o objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia e para execução do 
título V do Regulamento FEAMP, a 
permanecer na Comissão e a afetar aos 
Estados-Membros em conformidade com 
as disposições previstas no artigo 20.º.

Or. en

Alteração 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos afetados 
a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos recursos 
afetados para o objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia e para execução do 
título V do Regulamento FEAMP, a afetar 
em conformidade com as disposições 
previstas no artigo 20.º.

Poderá ser constituída uma reserva de 
desempenho correspondente a 5 % dos 
recursos afetados a cada Fundo QEC em
cada Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar, se for caso disso, em 
conformidade com as disposições previstas 
no artigo 20.º.

Or. es

Alteração 703
Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos afetados 
a cada Fundo QEC e a cada Estado-
Membro, com exceção dos recursos 
afetados para o objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia e para execução do 
título V do Regulamento FEAMP, a afetar 
em conformidade com as disposições 
previstas no artigo 20.º.

É constituída uma reserva de desempenho 
voluntária correspondente a 5 % dos 
recursos afetados a cada Fundo QEC e a 
cada Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com as 
disposições previstas no artigo 20.º

Or. en

Justificação

A reserva de desempenho obrigatório deve ser eliminada. A reserva de desempenho só deverá 
estar disponível numa fase muito posterior do período de programação (2018, 2019) e seria 
muito difícil avaliar objetivamente as diferenças no desempenho dos programas. Por isso, a 
reserva obrigatória deve ser substituída por uma reserva de desempenho voluntária.

Alteração 704
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Análise do desempenho
1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, procede a uma análise 
do desempenho dos programas em cada 
Estado-Membro, em 2017 e 2019, com 
base no quadro de desempenho definido 
no Contrato de Parceria e nos programas 
respetivos. O método de estabelecimento 
do quadro de desempenho está definido 
no anexo I.
2. Esta análise determina se foram 
cumpridos os objetivos intermédios dos 
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programas a nível das prioridades, com 
base nas informações e nas avaliações 
apresentadas nos relatórios de progresso 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
anos de 2017 e 2019.

Or. en

Alteração 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se as avaliações de desempenho 
efetuadas em 2017 e 2019 revelarem que, 
devido a uma prioridade no seio de um 
programa, as etapas definidas para os 
anos 2016 e 2018 não foram alcançadas, 
a Comissão faz recomendações ao 
Estado-Membro em causa e, caso seja 
necessário, presta apoio técnico com vista 
a ajudar as autoridades de gestão.

Or. fr

Alteração 706
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se da análise do desempenho dos 
anos 2017 e 2019 resultar que, 
relativamente a uma prioridade de um 
programa, os objetivos intermédios 
definidos para os anos 2016 e 2018 não 
tenham sido atingidos, a Comissão 
formulará recomendações ao respetivo 
Estado-Membro e disponibilizará, caso 
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seja necessário, ajuda técnica às 
autoridades de gestão.

Or. it

Alteração 707
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
em nome do Grupo EUE/ENV

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr
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Alteração 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. it

Justificação

O mesmo que a alteração no artigo 18.º.

Alteração 712
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 713
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Atribuição da reserva de desempenho Atribuição da reserva de desempenho 
voluntária

Or. en

Justificação

A reserva de desempenho obrigatório deve ser eliminada. A reserva de desempenho só deverá 
estar disponível numa fase muito posterior do período de programação (2018, 2019) e seria 
muito difícil avaliar objetivamente as diferenças no desempenho dos programas. Por isso, a 
reserva obrigatória deve ser substituída por uma reserva de desempenho voluntária.

Alteração 714
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso a análise do desempenho 
realizada em 2017 revele que uma 
prioridade de um programa não atingiu 
os objetivos intermédios fixados para o 
ano de 2016, a Comissão formulará 
recomendações ao Estado-Membro em 
causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Caso a análise do desempenho 
realizada em 2017 revele que uma 
prioridade de um programa não atingiu 
os objetivos intermédios fixados para o 
ano de 2016, a Comissão formulará 
recomendações ao Estado-Membro em 
causa.

Suprimido

Or. es

Justificação

Não faz sentido realizar duas avaliações tão próximas no tempo, pois o montante da reserva 
não o justifica. De qualquer modo, existe a possibilidade de fazer recomendações por parte 
da CEE.

Alteração 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso a análise do desempenho realizada 
em 2017 revele que uma prioridade de um 
programa não atingiu os objetivos 
intermédios fixados para o ano de 2016, a 
Comissão formulará recomendações ao 
Estado-Membro em causa.

1. Caso a análise do desempenho realizada 
em 2017 revele que uma prioridade de um 
programa não atingiu os objetivos 
intermédios fixados para o ano de 2016, a 
Comissão formulará recomendações ao 
Estado-Membro em causa, tendo 
devidamente em conta se os fatores 
externos imprevisíveis, nos quais o 
programa em questão não tem influência,
tais como uma recessão económica grave 
inesperada, causaram a incapacidade de 
atingir os objetivos da prioridade ou 
prioridades em questão. Se necessário, a 
Comissão deverá dar início ao apoio 
técnico para as autoridades de gestão.

Or. en
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Alteração 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base na análise efetuada em 2019, 
a Comissão adotará uma decisão, através 
de um ato de execução, para determinar, 
em relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus objetivos 
intermédios. O Estado-Membro deve 
propor a atribuição da reserva de 
desempenho aos programas e prioridades 
identificados na decisão da Comissão. A 
Comissão aprova a alteração dos 
programas em causa, em conformidade 
com o artigo 26.º. Caso um Estado-
Membro não apresente as informações 
necessárias em conformidade com o 
artigo 46.º, n.os 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada.

2. Com base na análise efetuada em 2019, 
a Comissão adotará, até 30 de junho de 
2019, uma decisão, através de um ato de 
execução, para determinar, em relação a 
cada Fundo QEC e a cada Estado-Membro, 
os programas e as prioridades que 
atingiram os seus objetivos intermédios. A 
Comissão deve atribuir a cada 
Estado-Membro apenas a percentagem da 
sua reserva de desempenho
correspondente à quota dos programas e 
prioridades bem-sucedidos em questão na 
afetação total de um Estado-Membro para 
o Fundo ou Fundos em causa. O 
Estado-Membro deve atribuir igualmente 
a reserva de desempenho a todos os
programas e prioridades identificados na 
decisão da Comissão. A Comissão aprova a 
alteração dos programas em causa, em 
conformidade com o artigo 26.º. Caso um 
Estado-Membro não apresente as 
informações necessárias em conformidade 
com o artigo 46.º, n.os 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada.

Or. en

Alteração 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base na análise efetuada em 2019, 2. Com base na análise efetuada em 2018, 
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a Comissão adotará uma decisão, através 
de um ato de execução, para determinar, 
em relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus objetivos 
intermédios. O Estado-Membro deve 
propor a atribuição da reserva de 
desempenho aos programas e prioridades 
identificados na decisão da Comissão. A 
Comissão aprova a alteração dos 
programas em causa, em conformidade 
com o artigo 26.º. Caso um 
Estado-Membro não apresente as 
informações necessárias em conformidade 
com o artigo 46.º, n.ºs 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada.

a Comissão adotará uma decisão, através 
de um ato de execução, para determinar, 
em relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus objetivos 
intermédios. O Estado-Membro deve 
propor a atribuição da reserva de 
desempenho aos programas e prioridades 
identificados na decisão da Comissão. A 
Comissão aprova a alteração dos 
programas em causa, em conformidade 
com o artigo 26.º. Caso um 
Estado-Membro não apresente as 
informações necessárias em conformidade 
com o artigo 46.º, n.ºs 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada.

Or. es

Alteração 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso a análise realizada em 2019 
revele que uma prioridade de um 
programa não conseguiu atingir os 
objetivos intermédios fixados para o ano 
de 2018, a Comissão deverá ter 
devidamente em conta se esta 
incapacidade se deveu a fatores externos 
imprevisíveis, nos quais o programa em 
questão não tem influência, tais como 
uma recessão económica grave 
inesperada; neste caso, a reserva de 
desempenho não deve ser retida, mas sim 
afetada ao Estado-Membro em cujo 
território o programa em causa é 
executado. O Estado-Membro deve 
atribuir a reserva de desempenho às 
prioridades em questão, desde que estas 
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ainda sejam viáveis, ou, com a devida 
justificação, a outras prioridades do 
programa ou programas em causa.

Or. en

Alteração 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Caso existam indícios resultantes de uma 
análise de desempenho de que uma 
prioridade não atingiu os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho, a Comissão pode solicitar ao 
Estado-Membro que proponha alterações 
aos programas em causa. Se o 
Estado-Membro não responder a esta 
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procedimento previsto nas regras 
específicas dos Fundos.

solicitação ou não responder de maneira 
satisfatória no prazo de três meses, a 
Comissão pode suspender a totalidade ou 
parte dos compromissos para uma 
prioridade de um programa, em 
conformidade com o procedimento 
previsto nas regras específicas dos Fundos.

Or. fr

Justificação

A vertente repressiva ao nível do desempenho é demasiado automática. Antes de recorrer a 
suspensões de pagamentos, a Comissão deve exigir uma reorientação dos programas 
considerados de fraco desempenho com vista a ter em conta as razões que levaram a esse 
mau desempenho.

Alteração 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho, pode aplicar correções 
financeiras às prioridades em causa, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. São conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 140.º, com 
vista a estabelecer os critérios e a 
metodologia para determinar o nível de 
correção financeira a aplicar.

Suprimido

Or. en

Alteração 724
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho, pode aplicar correções 
financeiras às prioridades em causa, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. São conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 140.º, com 
vista a estabelecer os critérios e a 
metodologia para determinar o nível de 
correção financeira a aplicar.

Suprimido

Or. en
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Alteração 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho, pode aplicar correções 
financeiras às prioridades em causa, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. São conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 140.º, com 
vista a estabelecer os critérios e a 
metodologia para determinar o nível de 
correção financeira a aplicar.

4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho e não se tenham adotado as 
medidas corretivas necessárias, pode 
aplicar correções financeiras às prioridades 
em causa, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos. São conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
140.º, com vista a estabelecer os critérios e 
a metodologia para determinar o nível de 
correção financeira a aplicar.

Or. es

Alteração 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O n.º 2 não é aplicável aos programas do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, nem ao título do Regulamento 
FEAMP.

5. O n.º 2 não é aplicável aos programas
dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional, aos programas do 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, nem ao título do Regulamento 
FEAMP.

Or. sk
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Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Condicionalidades macroeconómicas Pagamentos aos Estados-Membros com 
dificuldades orçamentais temporárias

Or. en

Alteração 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
em nome do Grupo EUE/ENV

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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Or. fr

Alteração 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. it

Alteração 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Alteração 734
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao decidir suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos ou autorizações em 
conformidade com o disposto nos n.os 5 e 
6, respetivamente, a Comissão deve 
assegurar que a suspensão é proporcionada 
e eficaz, tendo em conta a situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa, e que respeita a igualdade de 
tratamento entre Estados-Membros, em 
particular no que diz respeito ao impacto 
da suspensão na economia do Estado-
Membro em causa.

7. Ao decidir suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos ou autorizações em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 5 e 
6, respetivamente, a Comissão deve 
assegurar que a suspensão é proporcionada 
e eficaz, tendo em conta a situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa, e que respeita a igualdade de 
tratamento entre Estados-Membros, em 
particular no que diz respeito ao impacto 
da suspensão na economia do Estado-
Membro em causa. A suspensão não 
deverá, de forma alguma, prejudicar o 
interesse económico e financeiro dos 
beneficiários e a execução adequada dos 
projetos nos Estados-Membros em causa;

Or. en

Alteração 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 21 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. No caso de Estados-Membros que 
recebam auxílios financeiros nos termos 
do artigo1º alínea d, a Comissão pode, a 
pedido do Estado-Membro interessado, 
criar um programa especial nos termos do 
artigo 53aº do Regulamento Financeiro 
(gestão financeira centralizada) através 
de um ato de execução. Este programa irá 
direcionar os pagamentos para os 
objetivos do artigo 21º número 4 
(maximizar o impacto dos meios 
disponíveis no crescimento e 
competitividade);

Or. de

Alteração 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Aumento dos pagamentos aos Estados-
Membros com dificuldades orçamentais 
temporárias

Aumento dos pagamentos aos Estados-
Membros com dificuldades orçamentais 
temporárias e que atravessem uma 
recessão económica grave, tal como 
referido no Regulamento (CE) n.º 1466/97 
e no Regulamento (CE) n.º 1467/97.

Or. en

Alteração 737
Erminia Mazzoni

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 22 – n.º 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) caso o diferencial entre os 
compromissos e os pagamento no Estado-
Membro em causa exceda 30 % nos dois 
últimos anos do período de referência;

Or. en

Alteração 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 22 – n.º 1 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) caso o Estado-Membro em causa 
atravesse uma recessão económica grave, 
tal como referido no Regulamento (CE) 
n.º 1466/97 e no Regulamento (CE) 
n.º 1467/97,

Or. en

Alteração 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Estados-Membros que preencham 
uma das condições indicadas no número 
1, alíneas a, b ou c, e que necessitem de 
estabilizar a sua situação económica, e 
para evitar uma perda de recursos 
catastrófica, podem solicitar à Comissão 
que elabore um programa especial nos 
termos do artigo 53aº do Regulamento 
Financeiro (gestão financeira 
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centralizada) através de um ato de 
execução. Este programa determinará que 
os pagamentos suspensos e/ou 
recuperados permitam que se atinja o 
mais rapidamente possível os objetivos do 
artigo 21º número 4 (maximizar o impacto 
dos meios disponíveis no crescimento e 
competitividade;

Or. de

Alteração 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros, em conformidade com o 
procedimento definido no artigo 5.º.

Or. fr

Alteração 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
presente regulamento. Esta cooperação 
deverá seguir as melhores práticas que 
formam a base do código de conduta 
europeu referido no artigo 5.º, n.º 3.
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Or. en

Alteração 742
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros. Os Estados-Membros deverão 
assegurar que os parceiros estão 
representados nas equipas de redação dos 
programas, assim como nas equipas de 
seleção do projeto. Devem ser delegados 
parceiros a cada uma destas equipas 
através de processos transparentes que 
são respeitados e independentes de 
qualquer entidade de governação dos 
Estados-Membros.  As regras de 
operação, a lista de membros, incluindo 
os nomes dos indivíduos, e as atas 
aprovadas das reuniões de equipa devem 
ser tornadas públicas. Os programas 
deverão ser submetido a consulta pública 
antes de serem apresentados à Comissão;

Or. en

Alteração 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 23 – título

Texto da Comissão Alteração

Preparação dos programas Preparação dos programas e dos 
programas dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional.
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Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 744
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros referidos no artigo 5.º.

Or. en

Alteração 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros, e devem ser submetidos a 
consulta pública antes de serem 
apresentados à Comissão.

Or. en

Alteração 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O recurso aos programas multifundo 
(FEDER, FSE, Fundo de Coesão, 
FEADER, FEAMP) é encorajado. A 
Comissão adota para este efeito qualquer 
medida que vise permitir a preparação e 
execução de tais programas respeitando o 
princípio da proporcionalidade.

Or. fr

Justificação

Importa facilitar o recurso aos programas multifundo.

Alteração 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deverá apoiar a 
possibilidade de programas operacionais 
de vários fundos e, para este fim, deverá 
adotar todas as medidas que façam com 
que a criação e a execução destes 
programas sejam sujeitas ao princípio da 
proporcionalidade.

Or. en

Alteração 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão apoia a possibilidade de 
criar programas multifundo, prepara e 
facilita a execução de tais iniciativas 
respeitando o princípio da 
proporcionalidade.

Or. fr

Alteração 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros no prazo de seis meses
após a apresentação do Contrato de 
Parceria, com exceção dos programas de 
Cooperação Territorial Europeia, que 
devem ser apresentados no prazo de nove
meses após a aprovação do regulamento 
geral. Todos os programas são 
acompanhados da avaliação ex ante 
mencionada no artigo 48.º.

Or. en

Justificação

O requisito de apresentação do contrato ao mesmo tempo que os programas pode atrasar o 
início das operações.

Alteração 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 23 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o 
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o 
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia e dos programas dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional, que 
devem ser apresentados no prazo de seis 
meses após a aprovação do Quadro 
Estratégico Comum. Todos os programas 
são acompanhados da avaliação ex ante
mencionada no artigo 48.º.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros no prazo de três meses
após a adoção do Contrato de Parceria, 
com exceção dos programas de 
Cooperação Territorial Europeia, que 
devem ser apresentados no prazo de nove
meses após a aprovação do Quadro 
Estratégico Comum. Todos os programas 
são acompanhados da avaliação ex ante 
mencionada no artigo 48.º.

Or. en
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Alteração 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros no prazo de seis meses
após a apresentação do Contrato de 
Parceria, com exceção dos programas de 
Cooperação Territorial Europeia, que 
devem ser apresentados no prazo de seis 
meses após a aprovação do Quadro 
Estratégico Comum. Todos os programas 
são acompanhados da avaliação ex ante 
mencionada no artigo 48.º.

Or. en

Alteração 753
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o 
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o 
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de 12 meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

Or. en

Alteração 754
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros no prazo de três meses
após a data de adoção do Contrato de 
Parceria por parte da Comissão, com 
exceção dos programas de Cooperação 
Territorial Europeia, que devem ser 
apresentados no prazo de seis meses após a 
aprovação do Quadro Estratégico Comum. 
Todos os programas são acompanhados da 
avaliação ex ante mencionada no artigo 
48.º.

Or. en

Alteração 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 23 – n.º 3 – ponto 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

A possibilidade de programas 
operacionais de vários fundos (FEDER, 
FSE, Fundo de Coesão, FEADER, 
FEAMP) deve ser encorajada. Com este 
objetivo, a Comissão Europeia adota 
qualquer medida para a criação e 
execução destes programas, com o devido 
respeito pelo princípio da 
proporcionalidade.

Or. en

Justificação

A escolha de elaborar programas de vários fundos deve ser encorajada e apoiada por todos 
os intervenientes e as barreiras processuais devem ser evitadas de acordo com o princípio da 
proporcionalidade.
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Alteração 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O fundo de desenvolvimento 
macrorregional é criado com base no 
contrato celebrado entre um grupo de 
Estados-Membros participantes na 
estratégia macrorregional aprovada. 
Podem aderir ao contrato que institui o 
fundo de desenvolvimento macrorregional 
o BEI, outros Estados-Membros e países 
terceiros participantes na estratégia 
macrorregional aprovada, bem como os 
países vizinhos dos Estados-Membros e de 
países terceiros participantes na estratégia 
macrorregional aprovada.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum. Passa a existir a possibilidade de interpenetração das estratégias 
macrorregionais aprovadas, por exemplo, a Estratégia da União Europeia para a Região do 
Mar Báltico e a Estratégia da União Europeia para a Região do Danúbio.

Alteração 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada programa define uma estratégia em 
termos de contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em consonância 
com o quadro estratégico comum e o 

1. Cada programa define uma estratégia em 
termos de contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em consonância 
com o quadro estratégico comum e o 
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Contrato de Parceria. Inclui, igualmente, 
disposições para garantir uma aplicação 
eficaz, eficiente e coordenada dos Fundos 
QEC e ações que permitam reduzir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários.

Contrato de Parceria. Inclui, igualmente, 
disposições para garantir uma aplicação 
eficaz, eficiente e coordenada dos Fundos 
QEC, aplicando sempre os procedimentos 
de concorrência e ações que permitam 
reduzir os encargos administrativos para os 
beneficiários.

Or. de

Alteração 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada programa define uma estratégia em 
termos de contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em consonância 
com o quadro estratégico comum e o 
Contrato de Parceria. Inclui, igualmente, 
disposições para garantir uma aplicação
eficaz, eficiente e coordenada dos Fundos 
QEC e ações que permitam reduzir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários.

1. Cada programa define uma estratégia em 
termos de contributo para as necessidades 
regionais e locais, com uma referência 
para o quadro estratégico comum e o 
Contrato de Parceria. Inclui, igualmente, 
disposições para garantir uma aplicação 
eficaz, eficiente e coordenada dos Fundos 
QEC e ações que permitam reduzir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários.

Or. en

Alteração 759
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada programa define uma estratégia em 
termos de contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em consonância 

1. Cada programa define uma estratégia em 
termos de contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em consonância 
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com o quadro estratégico comum e o 
Contrato de Parceria. Inclui, igualmente, 
disposições para garantir uma aplicação 
eficaz, eficiente e coordenada dos Fundos 
QEC e ações que permitam reduzir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários.

com o quadro estratégico comum e o 
Contrato de Parceria. Inclui, igualmente, 
disposições para garantir uma aplicação 
eficaz, eficiente e coordenada dos Fundos 
QEC.

Or. en

Alteração 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se os Estados-Membros e as regiões 
participarem nas estratégias 
macrorregionais ou das bacias marítimas, 
o programa deve ser coordenado com 
estas estratégias, em conformidade com o 
Contrato de Parceria, para garantir uma 
afetação suficiente dos recursos dos 
Fundos a estas estratégias.

Or. en

Justificação

Os Fundos deverão estar estreitamente coordenados com as estratégias macrorregionais e 
das bacias marítimas para garantir uma afetação suficiente dos recursos dos Fundos a essas 
estratégias.

Alteração 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 3 – ponto 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Cada prioridade estabelece indicadores 
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de 
cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

Cada prioridade estabelece indicadores 
qualitativos e quantitativos mensuráveis 
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de 
cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

Or. en

Alteração 762
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 3 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada prioridade estabelece indicadores 
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de 
cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

Cada prioridade estabelece indicadores 
quantitativos ou qualitativos para avaliar 
os progressos registados na aplicação do 
programa em termos de cumprimento dos 
objetivos, que constituirão a base da 
monitorização, avaliação e revisão do 
desempenho. Tal inclui:

Or. en

Alteração 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 3 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) quando necessário, os indicadores 
relacionados com a contribuição do 
programa para as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas.
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Or. en

Justificação

Os Fundos deverão estar estreitamente coordenados com as estratégias macrorregionais e 
das bacias marítimas para garantir uma afetação suficiente dos recursos dos Fundos a essas 
estratégias.

Alteração 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 24 – n.º 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

Para cada Fundo QEC, as regras 
específicas dos Fundos definem 
indicadores comuns e podem prever 
indicadores específicos dos diferentes 
programas.

Para cada Fundo QEC, as regras 
específicas dos Fundos definem 
indicadores qualitativos e quantitativos 
mensuráveis comuns e podem prever 
indicadores específicos dos diferentes 
programas.

Or. en

Alteração 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 24 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. os indicadores referentes aos 
princípios horizontais nos artigos 7.º e 8.º.

Or. en

Alteração 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir uma descrição das ações 
desenvolvidas para ter em conta os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e 8.º.

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir metas qualitativas e 
quantitativas mensuráveis e objetivos 
intermédios para os indicadores relativos 
aos princípios horizontais definidos nos 
artigos 7.º e 8.º que devem, se necessário, 
ser adicionados aos indicadores 
específicos dos diferentes programas e às 
ações específicas a ser tomadas para 
respeitar os princípios enunciados nos 
artigos 7.º e 8.º.

Or. en

Alteração 767
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir uma descrição das ações 
desenvolvidas para ter em conta os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e 8.º.

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir uma descrição das ações 
desenvolvidas para ter em conta os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e 8.º, 
se isto não tiver sido suficientemente 
descrito no Contrato de Parceria;

Or. en

Alteração 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda
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Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Cada programa deve estabelecer as 
ações empreendidas para envolver os 
parceiros mencionados no artigo 5.º em 
todas as fases de preparação, execução, 
avaliação e monitorização do programa, 
em conformidade com o código de 
conduta europeu referido no artigo 5.º, 
incluindo uma lista dos parceiros 
envolvidos, a forma como foram 
selecionados, as suas responsabilidades e 
as opiniões expressas relativamente ao 
conteúdo do programa e à implementação 
do princípio de parceria;

Or. en

Alteração 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Cada programa, plano e projeto deve 
basear-se numa avaliação da resistência 
ao carbono, de acordo com os objetivos da 
UE para 2020. A Comissão definirá uma 
metodologia comum para estas 
avaliações, de acordo com o procedimento 
indicado no artigo 143.º.

Or. en

Justificação

Deve garantir-se que os investimentos da UE correspondem aos objetivos da Estratégia UE 
2020: isto deve incluir uma avaliação da resistência ao carbono, uma ferramenta 
fundamental para garantir que os programas não são contraproducentes com as metas em 
matéria de clima da UE, até 2020.
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Alteração 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 24 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Cada programa deve apresentar 
provas de que as autoridades regionais e 
locais competentes e a população em cujo 
território o programa é executado 
estiveram estritamente envolvidas na 
preparação e aprovação do programa, de 
que as suas opiniões relativamente ao 
conteúdo dos programa foram 
devidamente tidas em consideração e de 
que uma justificação fundamentada foi 
fornecida nos casos em que o programa 
foi apresentado apesar de terem sido 
levantadas sérias dúvidas por uma ou 
mais autoridades regionais ou locais 
envolvidas ou pela sociedade civil deste 
território.

Or. en

Alteração 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 24 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. De modo a garantir o respeito pela 
lei da União, em conformidade com o 
artigo 6.º, cada programa deve preencher 
os requisitos da Diretiva Avaliação 
Ambiental Estratégica (2001/42/CE), da 
Diretiva relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e flora 
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selvagens (92/43/CEE), da Diretiva da 
Água (2000/60/CE) e da Diretiva «Aves 
Selvagens» (2000/147/CE). Para além 
disso, os principais projetos referidos no 
artigo 90.ª devem ser avaliados
relativamente aos seus efeitos no 
ambiente, em conformidade com as 
Diretivas do Conselho n.º 85/337/CEE e 
97/11/CE.

Or. en

Alteração 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, determina o 
montante indicativo do apoio a ser 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas.

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, determina o 
montante indicativo do apoio a ser 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas baseados numa 
avaliação da resistência ao carbono, em 
conformidade com as metas da estratégia 
da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. A 
Comissão definirá uma metodologia 
comum para estas avaliações, de acordo 
com o procedimento indicado no artigo 
143.º.

Or. en

Alteração 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, determina o 
montante indicativo do apoio a ser 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas.

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, determina o 
montante indicativo do apoio a ser 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas e à biodiversidade, 
incluindo os objetivos relacionados com a 
rede Natura 2000, tal como solicitado 
pelos quadros de ação prioritários 
nacionais.

Or. en

Justificação

O acompanhamento da biodiversidade já é utilizado na dimensão externa do orçamento da 
UE (fundos de desenvolvimento) e deve ser integrado em todo o orçamento da UE para 
monitorizar o progresso em relação ao cumprimento da meta da UE de impedir a perda de 
biodiversidade até 2020. Os quadros de ação prioritários nacionais da rede Natura 2000, 
concebidos para implementar o artigo 8.º das Diretivas Habitats, são os instrumentos 
necessários para identificar que proporção de financiamento é afetada a nível nacional para 
alcançar eficazmente os objetivos da rede Natura 2000.

Alteração 774
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, determina o 
montante indicativo do apoio a ser 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas.

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, determina o 
montante indicativo do apoio a ser 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas, à inclusão social e 
redução da pobreza;

Or. it
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Alteração 775
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, determina o 
montante indicativo do apoio a ser 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas.

5. Cada programa, exceto aqueles em que a 
assistência técnica seja abordada no âmbito 
de um programa específico, determina o 
montante indicativo do apoio a ser 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas, com base nas 
categorias das intervenções nos 
programas operacionais.

Or. en

Alteração 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 - artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Cada programa, plano e projeto 
relativo a transportes e mobilidade deve 
basear-se numa avaliação dos efeitos no 
que respeita à segurança e na prevenção 
de acidentes, em conformidade com o 
objetivo da UE de reduzir acidentes
graves em 50 % até 2020.

Or. en

Alteração 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 24-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
Conteúdo dos programas dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional
1. Cada programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional define 
uma estratégia em termos de contributo 
para a estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, em consonância com o Quadro 
Estratégico Comum e com a estratégia 
macrorregional aprovada. Inclui, 
igualmente, disposições para garantir 
uma aplicação eficaz, eficiente e 
coordenada dos Fundos QEC e ações que 
permitam reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários.
2. Cada programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional define 
prioridades que estejam em consonância 
com as prioridades da estratégia 
macrorregional aprovada, indicando os 
objetivos específicos e as dotações 
financeiras do apoio dos Fundos QEC.
3. Cada prioridade estabelece indicadores 
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do fundo de desenvolvimento 
macrorregional em termos de 
cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base de monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:
(a) indicadores financeiros relativos à 
despesa atribuída;
(b) indicadores de realização relativos às 
operações realizadas;
(c) indicadores de resultados relacionados 
com cada prioridade.
Para cada Fundo QEC, as regras 
específicas dos Fundos definem 
indicadores comuns e podem prever 
indicadores específicos dos diferentes 
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programas dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional.
4. Cada programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional deve 
incluir uma descrição das ações 
desenvolvidas para ter em conta os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e 8.º.
5. Compete aos Estados-Membros que 
criaram o fundo de desenvolvimento 
macrorregional apresentar propostas 
relativas ao programa do fundo, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum Quadro.

Alteração 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país ao abrigo do artigo 121.º, 
n.º 2, do Tratado, bem como as 
recomendações do Conselho adotadas em 
virtude do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado,
tendo em conta a avaliação ex ante. Essa 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia do programa, nos 
objetivos, indicadores e metas 

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, tendo em 
conta a avaliação ex ante. Essa avaliação 
deve incidir, em particular, na adequação e 
na exequibilidade da estratégia do 
programa, nos objetivos, indicadores e 
metas correspondentes e na afetação dos 
recursos orçamentais.
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correspondentes e na afetação dos recursos 
orçamentais.

Or. fr

Alteração 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
2, do Tratado, bem como as 
recomendações do Conselho adotadas em 
virtude do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
tendo em conta a avaliação ex ante. Essa 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia do programa, nos 
objetivos, indicadores e metas 
correspondentes e na afetação dos recursos 
orçamentais.

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país relevantes ao abrigo do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, bem como 
as recomendações relevantes do Conselho 
adotadas em virtude do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta a avaliação ex 
ante. Essa avaliação deve incidir, em
particular, na adequação da estratégia do 
programa, nos objetivos, indicadores e 
metas correspondentes e na afetação dos 
recursos orçamentais.

Or. en

Alteração 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão emite as suas observações 2. A Comissão emite as suas observações 
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no prazo de três meses, a partir da data de 
apresentação do programa. O 
Estado-Membro fornece à Comissão todas 
as informações adicionais necessárias e, se 
for caso disso, procede à revisão do 
programa proposto.

no prazo de um mês, a partir da data de 
apresentação do programa. O 
Estado-Membro fornece à Comissão todas 
as informações adicionais necessárias e, se 
for caso disso, procede à revisão do 
programa proposto.

Or. it

Justificação

É necessária a redução do tempo de adoção dos programas operacionais a fim de evitar 
atrasos no início da programação.

Alteração 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, a Comissão aprova 
cada programa, o mais tardar, seis meses 
após a sua apresentação formal pelos 
Estados-Membros, desde que as eventuais 
observações formuladas pela Comissão 
tenham sido levadas em consideração de 
forma satisfatória, mas nunca antes de 1 de 
janeiro de 2014 nem antes da adoção pela 
Comissão da decisão que aprova o 
Contrato de Parceria.

3. Em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, a Comissão aprova 
cada programa, o mais tardar, três meses 
após a sua apresentação formal pelos 
Estados-Membros, desde que as eventuais 
observações formuladas pela Comissão 
tenham sido levadas em consideração de 
forma satisfatória, mas nunca antes de 1 de 
janeiro de 2014 nem antes da adoção pela 
Comissão da decisão que aprova o 
Contrato de Parceria.

Or. it

Justificação

É necessária a redução do tempo de adoção dos programas operacionais a fim de evitar 
atrasos no início da programação.

Alteração 782
Monika Smolková, Anna Záborská



PE491.052v01-00 168/169 AM\903901PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Procedimento de adoção dos programas 
dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional
1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional com o presente 
regulamento, as regras específicas dos 
Fundos, a eficácia do seu contributo para 
os objetivos temáticos e prioridades da 
União específicos para cada Fundo QEC, 
o Quadro Estratégico Comum, a 
estratégia macrorregional aprovada, o 
contrato que institui o fundo de 
desenvolvimento macrorregional, 
celebrado entre um grupo de 
Estados-Membros, as recomendações 
específicas formuladas para cada país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas em virtude do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado. Essa avaliação deve incidir, 
em particular, na adequação da estratégia 
do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional, nos 
objetivos, indicadores e metas 
correspondentes e na afetação dos 
recursos orçamentais.
2. A Comissão emite as suas observações 
no prazo de três meses, a partir da 
apresentação do programa. Os 
Estados-Membros que criaram o fundo de 
desenvolvimento macrorregional 
fornecem à Comissão todas as 
informações adicionais necessárias e, se 
for caso disso, procedem à revisão do 
programa proposto.
3. Em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, a Comissão 
aprova cada programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional, o mais 
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tardar, seis meses após a sua 
apresentação formal pelo(s) 
Estado(s)-Membro(s), desde que as 
eventuais observações formuladas pela 
Comissão tenham sido levadas em 
consideração.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.


