
AM\903903jfPT.doc PE491.054v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2011/0276(COD)

5.6.2012

ALTERAÇÕES
783 - 1103

Projeto de parecer
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v03-00)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Rural, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para 
os Assuntos Marítimos e as Pescas, abrangidos pelo Quadro Estratégico 
Comum, e que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006

Proposta de regulamento
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))



PE491.054v01-00 2/167 AM\903903jfPT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\903903jfPT.doc 3/167 PE491.054v01-00

PT

Alteração 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e aos objetivos específicos 
definidos no programa, tendo em conta o 
Quadro Estratégico Comum e o Contrato 
de Parceria. São acompanhados do 
programa revisto e, se for caso disso, de 
um Contrato de Parceria revisto.

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente formulados, em 
conformidade com o artigo 5.º, 
fundamentados e, em especial, especificar 
o impacto previsto das alterações aos 
programas, no que se refere à realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, e aos 
objetivos específicos definidos no 
programa, tendo em conta o Quadro
Estratégico Comum e o Contrato de 
Parceria. São acompanhados do programa 
revisto e, se for caso disso, de um Contrato 
de Parceria revisto.

Or. fr

Alteração 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e aos objetivos específicos 
definidos no programa, tendo em conta o 
Quadro Estratégico Comum e o Contrato 

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e um desenvolvimento 
sustentável, e aos objetivos específicos 
definidos no programa, tendo em conta o 
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de Parceria. São acompanhados do 
programa revisto e, se for caso disso, de 
um Contrato de Parceria revisto.

Quadro Estratégico Comum e o Contrato 
de Parceria. Os pedidos devem ser 
efetuados de acordo com os requisitos 
definidos no artigo 24.º, em particular os 
que estão relacionados com os princípios 
horizontais, incluindo o princípio da 
parceria e a abordagem de governação a 
vários níveis referida no artigo 5.º.

Or. en

Alteração 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia a informação 
fornecida, em conformidade com o n.º 1, 
tendo em conta a fundamentação 
apresentada pelo Estado-Membro. A 
Comissão pode emitir observações e o 
Estado-Membro tem de prestar à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias. Em conformidade com as 
regras específicas dos Fundos, a Comissão 
aprova os pedidos de alteração dos 
programas, o mais tardar, cinco meses após 
a sua apresentação formal pelo 
Estado-Membro, desde que as eventuais 
observações da Comissão tenham sido 
consideradas de forma satisfatória. Se 
necessário, a Comissão altera 
simultaneamente a decisão que aprova o 
Contrato de Parceria em conformidade com 
o artigo 15.º, n.º 3.

2. A Comissão avalia a informação 
fornecida, em conformidade com o n.º 1, 
tendo em conta a fundamentação 
apresentada pelo Estado-Membro. A 
Comissão pode emitir observações e o 
Estado-Membro tem de prestar à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias. Em conformidade com as 
regras específicas dos Fundos, a Comissão 
aprova os pedidos de alteração dos 
programas, o mais tardar, três meses após a 
sua apresentação formal pelo 
Estado-Membro, desde que as eventuais 
observações da Comissão tenham sido 
consideradas de forma satisfatória. Se 
necessário, a Comissão altera 
simultaneamente a decisão que aprova o 
Contrato de Parceria em conformidade com 
o artigo 15.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia a informação 
fornecida, em conformidade com o n.º1, 
tendo em conta a fundamentação 
apresentada pelo Estado-Membro. A 
Comissão pode emitir observações e o 
Estado-Membro tem de prestar à Comissão 
todas as informações adicionais necessárias 
Em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, a Comissão aprova 
os pedidos de alteração dos programas, o 
mais tardar, cinco meses após a sua 
apresentação formal pelo Estado-Membro, 
desde que as eventuais observações da 
Comissão tenham sido consideradas de 
forma satisfatória. Se necessário, a 
Comissão altera simultaneamente a decisão 
que aprova o Contrato de Parceria em 
conformidade com o artigo 15.º, n.º 3.

2. A Comissão avalia a informação 
fornecida, em conformidade com o n.º1, 
tendo em conta a fundamentação 
apresentada pelo Estado-Membro. A 
Comissão pode emitir observações e o 
Estado-Membro tem de prestar à Comissão 
todas as informações adicionais necessárias 
Em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, a Comissão aprova 
os pedidos de alteração dos programas, o 
mais tardar, dois meses após a sua 
apresentação formal pelo Estado-Membro, 
desde que as eventuais observações da 
Comissão tenham sido consideradas de 
forma satisfatória. Se necessário, a 
Comissão altera simultaneamente a decisão 
que aprova o Contrato de Parceria em 
conformidade com o artigo 15.º, n.º 3.

Or. it

Justificação

Solicita-se a redução do prazo para alteração dos programas operacionais pela Comissão.

Alteração 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Alteração dos programas dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional
1. Os pedidos de alteração do programa 
do fundo de desenvolvimento 
macrorregional, apresentados pelo grupo 
de Estados-Membros que criou o fundo, 
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têm de ser devidamente fundamentados e, 
em especial, especificar o impacto previsto 
das alterações ao programa, no que se 
refere à realização da estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, e aos objetivos 
específicos definidos no programa, tendo 
em conta o Quadro Estratégico Comum e 
o contrato que institui o fundo de 
desenvolvimento macrorregional, 
celebrado entre o grupo de 
Estados-Membros. São acompanhados do 
programa revisto do fundo de 
desenvolvimento macrorregional.
2. A Comissão avalia a informação 
fornecida, em conformidade com o n.º 1, 
tendo em conta a fundamentação 
apresentada pelo grupo de 
Estados-Membros que criou o fundo de 
desenvolvimento macrorregional. A 
Comissão pode emitir observações e o 
grupo de Estados-Membros tem de prestar 
à Comissão todas as informações 
adicionais necessárias. Em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos, a 
Comissão aprova os pedidos de alteração 
do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional, o mais 
tardar, cinco meses após a sua 
apresentação formal pelo grupo de 
Estados-Membros que criou o fundo de 
desenvolvimento macrorregional, desde 
que as eventuais observações da Comissão 
tenham sido tidas em conta de forma 
satisfatória.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 788
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O BEI pode, a pedido dos 
Estados-Membros, participar na elaboração 
do Contrato de Parceria, bem como nas 
atividades relacionadas com a preparação 
das operações e, em especial, dos grandes 
projetos, dos instrumentos financeiros e 
das parcerias público-privadas.

1. O BEI pode, a pedido dos 
Estados-Membros, participar na elaboração 
do Contrato de Parceria, ou a pedido do 
grupo de Estados-Membros que decidiu 
criar o fundo de desenvolvimento 
macrorregional, participar na elaboração 
do contrato que institui o fundo de 
desenvolvimento macrorregional, bem 
como nas atividades relacionadas com a 
preparação das operações e, em especial, 
dos grandes projetos, dos instrumentos 
financeiros e das parcerias público-
privadas.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O BEI pode, a pedido dos 
Estados-Membros, participar na elaboração 
do Contrato de Parceria, bem como nas 
atividades relacionadas com a preparação 
das operações e, em especial, dos grandes 
projetos, dos instrumentos financeiros e 
das parcerias público-privadas.

1. O BEI pode, a pedido dos 
Estados-Membros, participar na elaboração 
do Contrato de Parceria, bem como nas 
atividades relacionadas com a preparação 
das operações, dos projetos de larga e 
pequena escala que ofereçam um 
potencial de inovação significativo, dos 
instrumentos financeiros e das parcerias 
público-privadas.

Or. en
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Alteração 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode consultar o BEI antes 
da adoção do Contrato de Parceria ou dos 
programas.

2. A Comissão pode consultar o BEI antes 
da adoção do Contrato de Parceria e do 
contrato que institui o fundo de 
desenvolvimento macrorregional, 
celebrado entre o grupo de 
Estados-Membros ou dos programas e dos 
programas dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode solicitar ao BEI que 
examine a qualidade técnica e económica e
a viabilidade financeira dos grandes 
projetos e que garanta a assistência 
necessária no que se refere aos 
instrumentos financeiros a ser 
implementados ou desenvolvidos.

3. A Comissão pode solicitar ao BEI que 
examine a qualidade técnica e a viabilidade 
e sustentabilidade financeira e económica 
dos grandes projetos e que garanta a 
assistência necessária no que se refere aos 
instrumentos financeiros a ser 
implementados ou desenvolvidos.

Or. en
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Alteração 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte 2 – capítulo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento territorial

Or. en

Justificação

O objetivo da alteração é permitir o envolvimento de todos os fundos QEC (incluindo o 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e das Pescas) em Investimentos Territoriais Integrados. Para o efeito, as 
disposições do artigo 99.º precisam de ser transferidas para a Parte 1 do regulamento e 
precisa de ser criado um novo Capítulo.

Alteração 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Investimento Territorial Integrado

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento…[FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários 
programas operacionais, a ação deve ser 
realizada enquanto investimento 
territorial integrado (a seguir, designado 
por «DTI»).
2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
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prioritário para cada DTI.
3. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode designar um ou vários 
organismos intermediários, incluindo 
autoridades locais, entidades de 
desenvolvimento regional ou organizações 
não-governamentais, para assegurar a 
gestão e a execução do DTI.
4. Compete ao Estado-Membro ou às 
autoridades de gestão relevantes 
assegurar que o sistema de monitorização 
do programa operacional prevê a 
identificação das operações e realizações 
de um eixo prioritário que contribuem 
para o DTI.

Or. en

Justificação

O objetivo da alteração é permitir o envolvimento de todos os fundos QEC (incluindo o 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e das Pescas) em Investimentos Territoriais Integrados. Para o efeito, as 
disposições do artigo 99.º precisam de ser transferidas para a Parte 1 do regulamento e 
precisa de ser criado um novo Capítulo

Alteração 794
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, designado por 
desenvolvimento local LEADER, em 
relação ao FEADER, deve:

1. O desenvolvimento promovido pelas 
autoridades locais em estreita parceria 
com as comunidades locais, designado por 
desenvolvimento local LEADER, em 
relação ao FEADER, deve:

Or. fr
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Alteração 795
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, designado por 
desenvolvimento local LEADER, em 
relação ao FEADER, deve:

1. O desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, designado pelas 
autoridades locais em parceria com os 
intervenientes locais por desenvolvimento 
local LEADER, em relação ao FEADER, 
deve:

Or. en

Alteração 796
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) incidir em territórios sub-regionais 
específicos;

a) incidir em territórios sub-regionais 
específicos definidos pelos 
Estados-Membros de acordo com as 
respetivas unidades territoriais 
específicas, após consulta com todos os 
parceiros referidos no artigo 5.º;

Or. en

Alteração 797
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 

b) ser promovido pelas comunidades e 
autoridades locais em parceria com os 
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representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

intervenientes locais, como os grupos de 
ação locais, compostos por representantes 
dos interesses socioeconómicos locais, 
públicos e privados, nos casos em que, aos 
níveis de decisão, o setor público ou
qualquer grupo de interesses individual não 
representem mais de 49 % dos direitos de 
voto;

Or. en

Alteração 798
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

b) ser promovido pelas autoridades locais 
em estreita parceria com as comunidades 
e pelos grupos de ação locais, compostos 
por representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

Or. fr

Alteração 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
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privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto; os 
grupos de ação locais incluem os grupos 
LEADER existentes e já qualificados ao 
abrigo do LeaderII1 ou Leader+2 ou do 
artigo 62.º do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho (FEADER)3;
_____________
1 Comunicação da Comissão aos 
Estados-Membros que fixa as orientações 
sobre subvenções globais ou programas 
operacionais integrados em relação aos 
quais os Estados-Membros são 
convidados a apresentar pedidos de 
contribuição no âmbito de uma iniciativa 
comunitária respeitante ao 
desenvolvimento rural – LEADER II (JO 
C 180 de 1.7.1994, p. 48).
2 Comunicação da Comissão aos 
Estados-Membros de 14 de abril de 2000 
que estabelece as orientações relativas à 
iniciativa comunitária de desenvolvimento 
rural (Leader+) (JO C 139 de 18.5.2000, 
p. 5). Comunicação da Comissão relativa 
à alteração da Comunicação aos 
Estados-Membros de 14 de abril de 2000 
que estabelece as orientações relativas à 
iniciativa comunitária de desenvolvimento 
rural (Leader+) (JO C 294 de 4.12.2003, 
p. 11).
3 Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento 
rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)

Or. en

Alteração 800
Bogusław Sonik
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

b) ser promovido pelas comunidades e 
autoridades locais em parceria com os 
intervenientes locais, como os grupos de 
ação locais, compostos por representantes 
dos interesses socioeconómicos locais, 
públicos e privados, nos casos em que, aos 
níveis de decisão, o setor público ou 
qualquer grupo de interesses individual não 
representem mais de 49 % dos direitos de 
voto;

Or. en

Alteração 801
László Surján

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, abertos à participação da 
sociedade civil, nos casos em que, aos 
níveis de decisão, o setor público ou 
qualquer grupo de interesses individual não 
representem mais de 49 % dos direitos de 
voto;

Or. en

Alteração 802
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea b)



AM\903903jfPT.doc 15/167 PE491.054v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto, salvo 
exceções previstas nos programas 
operacionais, no caso de estruturas 
institucionalizadas de desenvolvimento 
local já existentes, que permitam 
modalidades de votação diferentes.

Or. it

Alteração 803
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem, 
em princípio, mais de 49 % dos direitos de 
voto, sendo permitidas exceções nos 
Programas Operacionais para estruturas 
de desenvolvimento local 
institucionalizadas existentes com 
diferentes regras de votação;

Or. en
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Alteração 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) ser impulsionado através de estratégias 
integradas e multissetoriais de 
desenvolvimento local;

c) ser impulsionado através de estratégias 
integradas e multissetoriais de 
desenvolvimento local sustentáveis tendo 
em consideração os efeitos a longo prazo;

Or. en

Alteração 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) ser planeado tendo em conta as 
necessidades e potencialidades locais, e 
incluir características inovadoras no 
contexto local, a ligação em rede e, se for 
caso disso, as formas de cooperação.

d) ser planeado tendo em conta as 
necessidades e potencialidades locais, e 
incluir características inovadoras e 
socioculturais no contexto local, a ligação 
em rede e, se for caso disso, as formas de 
cooperação.

Or. en

Alteração 806
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio dos Fundos QEC ao 
desenvolvimento local deve assegurar uma 

2. O apoio dos Fundos QEC ao 
desenvolvimento local deve assegurar uma 
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coerência e coordenação entre os diferentes 
Fundos QEC. Para isso, importa 
nomeadamente garantir a coordenação em 
matéria de reforço das capacidades, 
seleção, aprovação e financiamento das 
estratégias de desenvolvimento local e dos 
grupos de desenvolvimento local.

coerência e coordenação entre os diferentes 
Fundos QEC. Para isso, importa 
nomeadamente garantir a coordenação em 
matéria de reforço das capacidades, 
seleção, aprovação e financiamento das 
estratégias de desenvolvimento local e dos 
grupos de desenvolvimento local com as 
autoridades locais.

Or. fr

Alteração 807
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio dos Fundos QEC ao 
desenvolvimento local deve assegurar uma 
coerência e coordenação entre os diferentes 
Fundos QEC. Para isso, importa 
nomeadamente garantir a coordenação em 
matéria de reforço das capacidades, 
seleção, aprovação e financiamento das 
estratégias de desenvolvimento local e dos 
grupos de desenvolvimento local.

2. O apoio dos Fundos QEC ao 
desenvolvimento local deve assegurar uma 
coerência e coordenação entre os diferentes 
Fundos QEC. Para isso, importa 
nomeadamente garantir a coordenação em 
matéria de reforço das capacidades, 
seleção, aprovação e financiamento das 
estratégias de desenvolvimento local e dos 
grupos de desenvolvimento local com as 
autoridades locais.

Or. en

Alteração 808
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
Estas disposições de desenvolvimento 
local devem ser uma pré-condição para o 
estabelecimento de investimentos 
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territoriais integrados e urbanos, tal como 
previsto nos artigos 93.º e 93.º do presente 
regulamento e no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º (...)/2012;

Or. en

Alteração 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada estratégia de desenvolvimento 
local inclui, no mínimo, os seguintes 
elementos:

1. Cada estratégia de desenvolvimento 
local sustentável inclui, no mínimo, os 
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 810
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a definição da zona e população 
abrangidas pela estratégia;

a) a definição da zona e população 
abrangidas pela estratégia consoante a 
funcionalidade dos territórios locais e das 
ligações urbano-rurais;

Or. en

Alteração 811
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) a definição da zona e população 
abrangidas pela estratégia;

a) a definição da zona e população 
abrangidas pela estratégia em função da 
funcionalidade dos territórios locais e das 
ligações urbano-rurais;

Or. fr

Alteração 812
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a definição da zona e população 
abrangidas pela estratégia;

a) a definição da zona e população 
abrangidas pela estratégia consoante a 
funcionalidade dos territórios locais e das 
ligações urbano-rurais;

Or. en

Alteração 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma descrição da estratégia e dos seus 
objetivos, e do caráter inovador e integrado 
da estratégia, e uma hierarquia de 
objetivos, incluindo metas claras e 
mensuráveis para os resultados ou 
realizações. A estratégia deve ser coerente 
com os programas relevantes de todos os 
Fundos QEC envolvidos;

c) uma descrição da estratégia e dos seus 
objetivos, e do caráter inovador e integrado 
da estratégia, e uma hierarquia de 
objetivos, incluindo metas claras e 
mensuráveis para os resultados ou 
realizações. A estratégia deve ser coerente 
com os programas e estratégias das 
autoridades públicas relevantes de todos 
os Fundos QEC envolvidos;

Or. en
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Alteração 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma descrição da estratégia e dos seus 
objetivos, e do caráter inovador e integrado 
da estratégia, e uma hierarquia de 
objetivos, incluindo metas claras e 
mensuráveis para os resultados ou 
realizações. A estratégia deve ser coerente 
com os programas relevantes de todos os 
Fundos QEC envolvidos;

c) uma descrição da estratégia e dos seus 
objetivos, ilustrando o seu caráter 
integrado, designadamente para as 
estratégias em zonas periurbanas que 
envolvam parceiros urbanos e rurais;

Or. fr

Alteração 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma descrição da estratégia e dos seus 
objetivos, e do caráter inovador e integrado 
da estratégia, e uma hierarquia de 
objetivos, incluindo metas claras e 
mensuráveis para os resultados ou 
realizações. A estratégia deve ser coerente 
com os programas relevantes de todos os 
Fundos QEC envolvidos;

c) uma descrição da estratégia e dos seus 
objetivos, com ênfase no seu caráter 
integrado, especialmente no que diz 
respeito a estratégias para zonas 
funcionais e nas periferias urbanas 
envolvendo tanto parceiros urbanos como 
intervenientes rurais;

Or. en

Justificação

É importante que as estratégias de desenvolvimento local sejam implementadas no sentido de 
promover as relações urbano-rurais. Além disso, os intervenientes locais das zonas nas 
periferias urbanas devem estar totalmente envolvidos nestas estratégias de desenvolvimento 



AM\903903jfPT.doc 21/167 PE491.054v01-00

PT

local.

Alteração 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma descrição da estratégia e dos seus 
objetivos, e do caráter inovador e integrado 
da estratégia, e uma hierarquia de 
objetivos, incluindo metas claras e 
mensuráveis para os resultados ou 
realizações. A estratégia deve ser coerente 
com os programas relevantes de todos os 
Fundos QEC envolvidos;

c) uma descrição da estratégia e dos seus 
objetivos, e do caráter inovador e integrado 
da estratégia, e uma hierarquia de 
objetivos, incluindo metas claras e 
mensuráveis para os resultados ou 
realizações. A estratégia deve ser coerente 
com os programas relevantes de todos os 
Fundos QEC envolvidos e com as metas 
horizontais definidas nos artigos 6.º, 7.º e 
8.º do presente regulamento;

Or. en

Alteração 817
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) o plano financeiro da estratégia, 
incluindo a dotação prevista de cada um 
dos Fundos QEC.

g) o plano financeiro da estratégia, 
incluindo a dotação prevista de cada um 
dos Fundos QEC e especificamente a 
utilização de Investimentos Territoriais 
Integrados, desenvolvimento urbano 
sustentável e dos Planos de Ação 
Conjuntos.

Or. en
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Alteração 818
László Surján

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) o planeamento rigoroso do reforço 
da capacidade para os intervenientes 
locais, beneficiários, potenciais parceiros 
no que toca à preparação e execução de 
projetos com base nas necessidades 
concretas da área.

Or. en

Alteração 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete aos Estados-Membros definir 
os critérios para a seleção das estratégias 
de desenvolvimento local. As regras 
específicas dos Fundos podem estabelecer 
critérios de seleção.

2. Compete aos Estados-Membros, em 
concertação com as autoridades regionais 
e locais segundo os princípios enunciados 
no artigo 4.º, n.º 4, e no artigo 5.º, definir 
os critérios para a seleção das estratégias 
de desenvolvimento local. As regras 
específicas dos Fundos podem estabelecer 
critérios de seleção.

Or. fr

Alteração 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Compete aos Estados-Membros definir 
os critérios para a seleção das estratégias 
de desenvolvimento local. As regras 
específicas dos Fundos podem estabelecer 
critérios de seleção.

2. Compete aos Estados-Membros definir 
os critérios para a seleção das estratégias 
de desenvolvimento local sustentáveis. As 
regras específicas dos Fundos podem 
estabelecer critérios de seleção.

Or. en

Alteração 821
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas.

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas, sendo que os parceiros 
referidos no artigo 5.º, em particular os 
parceiros sociais, são membros deste 
comité;

Or. en

Alteração 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas.

3. As estratégias de desenvolvimento local 
sustentáveis são selecionadas por um 
comité, instituído para este efeito pelas 
autoridades de gestão dos programas. Os 
parceiros referidos no artigo 5.º devem 
estar adequadamente representados neste 
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comité.

Or. en

Alteração 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A seleção e aprovação de todas as
estratégias de desenvolvimento local são 
concluídas, o mais tardar, em 31 de 
dezembro de 2015.

4. A seleção e aprovação de estratégias de 
desenvolvimento local sustentáveis 
concebidas e implementadas por grupos 
de ação local existentes são concluídas, o 
mais tardar, em 31 de dezembro de 2015, 
sendo que a seleção e aprovação das 
estratégias de desenvolvimento local 
propostas por grupos de ação local 
recém-criados são concluídas, o mais 
tardar, em 31 de dezembro de 2016.

Or. en

Alteração 824
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A decisão relativa à aprovação de uma 
estratégia de desenvolvimento local pela 
autoridade de gestão indica as dotações de 
cada Fundo QEC. Define, igualmente, as 
funções das autoridades responsáveis pela 
aplicação dos programas relevantes, 
relativamente a todas as ações de execução 
relacionadas com a estratégia.

5. A decisão relativa à aprovação de uma 
estratégia de desenvolvimento local pela 
autoridade de gestão indica as dotações de 
cada Fundo QEC. Define, igualmente, as 
funções das autoridades locais 
responsáveis pela aplicação dos programas 
relevantes, relativamente a todas as ações 
de execução relacionadas com a estratégia.

Or. fr
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Alteração 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A decisão relativa à aprovação de uma 
estratégia de desenvolvimento local pela 
autoridade de gestão indica as dotações de 
cada Fundo QEC. Define, igualmente, as 
funções das autoridades responsáveis pela 
aplicação dos programas relevantes, 
relativamente a todas as ações de execução 
relacionadas com a estratégia.

5. A decisão relativa à aprovação de uma 
estratégia de desenvolvimento local 
sustentável pela autoridade de gestão 
indica as dotações de cada Fundo QEC. 
Define, igualmente, as funções das 
autoridades responsáveis pela aplicação 
dos programas relevantes, relativamente a 
todas as ações de execução relacionadas 
com a estratégia.

Or. en

Alteração 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
determinar a zona e população 
abrangidas pela estratégia referida no 
n.º 1, alínea a).

Suprimido

Or. en

Justificação

A utilização de atos delegados para definir a área e a população abrangidas pelas 
estratégias de desenvolvimento local é excessiva; as autoridades locais e regionais são, 
tipicamente, responsáveis por essas tarefas uma vez que é necessário um conhecimento local 
pormenorizado.
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Alteração 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
determinar a zona e população 
abrangidas pela estratégia referida no 
n.º 1, alínea a).

Suprimido

Or. es

Alteração 828
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de
determinar a zona e população abrangidas 
pela estratégia referida no n.º 1, alínea a).

6. No quadro das regras estabelecidas 
pela Comissão Europeia, a determinação 
da zona e população abrangidas pela 
estratégia de desenvolvimento local é 
efetuada pelas autoridades responsáveis 
pela programação a nível local mais 
adequadas, atendendo às condições 
socioeconómicas reais existentes a nível 
local.

Or. it

Justificação

No que respeita ao LEADER, aos territórios mínimos e à superfície mínima passíveis a 
selecionar pelas autoridades de gestão, convém especificar que a CE estabelece uma regra 
geral que terá de ser adaptada em função das diferentes realidades regionais e locais numa 
perspetiva de subsidiariedade completa.
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Alteração 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os grupos de ação local estabelecem e 
implementam as estratégias de 
desenvolvimento local.

Os grupos de ação local estabelecem e 
implementam as estratégias de 
desenvolvimento local sustentáveis.

Or. en

Alteração 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem as funções 
respetivas dos grupos de ação local e das 
autoridades responsáveis pela aplicação 
dos programas relevantes, relativamente a 
todas as ações de execução relacionadas 
com a estratégia.

Os Estados-Membros, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 4.º, 
n.º 4, definem as funções respetivas dos 
grupos de ação local e das autoridades 
responsáveis pela aplicação dos programas 
relevantes, relativamente a todas as ações 
de execução relacionadas com a estratégia.

Or. fr

Alteração 831
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete à autoridade de gestão garantir 2. Compete à autoridade de gestão garantir 
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que os grupos de ação local optam por 
selecionar um dos grupos enquanto 
parceiro principal para as questões 
administrativas e financeiras ou decidem 
associar-se numa estrutura comum 
legalmente constituída.

que os grupos de ação local optam por 
selecionar uma autoridade local de entre o 
grupo enquanto parceiro principal para as 
questões administrativas e financeiras ou 
decidem associar-se numa estrutura 
pública comum legalmente constituída. 
Seja qual for o caso, devem ser tomadas 
medidas por parte da autoridade de gestão 
para avaliar as competências da gestão de 
projetos ou programas por parte do 
parceiro principal escolhido ou da 
estrutura comum constituída.

Or. en

Alteração 832
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete à autoridade de gestão garantir 
que os grupos de ação local optam por 
selecionar um dos grupos enquanto 
parceiro principal para as questões 
administrativas e financeiras ou decidem 
associar-se numa estrutura comum 
legalmente constituída.

2. Compete à autoridade de gestão garantir 
que os grupos de ação local optam por 
selecionar um dos grupos enquanto 
autoridade local principal para as questões 
administrativas e financeiras ou decidem 
associar-se numa estrutura pública comum 
legalmente constituída.

Or. fr

Alteração 833
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete à autoridade de gestão garantir 
que os grupos de ação local optam por 
selecionar um dos grupos enquanto 

2. Compete à autoridade de gestão garantir 
que os grupos de ação local optam por 
selecionar uma autoridade local de entre o 
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parceiro principal para as questões 
administrativas e financeiras ou decidem 
associar-se numa estrutura comum 
legalmente constituída.

grupo enquanto parceiro principal para as 
questões administrativas e financeiras ou 
decidem associar-se numa estrutura 
pública comum legalmente constituída.

Or. en

Alteração 834
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) reforçar a capacidade dos agentes locais 
para desenvolver e executar operações;

a) reforçar a capacidade dos agentes locais 
para desenvolver e executar operações e 
fomentar ativamente a utilização das 
capacidades e competências de gestão de 
projetos ou programas entre eles;

Or. en

Alteração 835
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor 
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros 
(privados e associações) do setor não 
público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

Or. en



PE491.054v01-00 30/167 AM\903903jfPT.doc

PT

Alteração 836
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor 
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 40 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor 
não público e associativo, assegurem a 
possibilidade de recurso das decisões de 
seleção e permitam uma seleção por 
procedimento escrito;

Or. fr

Alteração 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor 
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente com base na 
igualdade de géneros e critérios para a 
seleção das operações, que evitem conflitos 
de interesses, garantam que pelo menos 
50 % dos votos nas decisões de seleção 
correspondem a parceiros do setor não 
público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

Or. en
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Alteração 838
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor 
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 40 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros 
(privados e associações) do setor não 
público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

Or. en

Alteração 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) respeitar a coerência com a estratégia de 
desenvolvimento local ao selecionar as 
operações, estabelecendo prioridades de 
acordo com o seu contributo para os 
objetivos e metas das estratégias;

c) respeitar a coerência com a estratégia de 
desenvolvimento local sustentável ao 
selecionar as operações, estabelecendo 
prioridades de acordo com o seu contributo 
para os objetivos e metas das estratégias;

Or. en

Alteração 840
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 30 – n.º 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) respeitar a coerência com a estratégia 
de desenvolvimento local ao selecionar as 
operações, estabelecendo prioridades de 
acordo com o seu contributo para os 
objetivos e metas das estratégias;

c) garantir a implementação da estratégia 
de desenvolvimento local ao selecionar as 
operações e os investimentos elegíveis, 
estabelecendo prioridades de acordo com o 
seu contributo para os objetivos, plano de 
ação e metas das estratégias;

Or. pt

Justificação

É fundamental que os Grupos de Ação Local (GAL) tenham como principal função garantir a 
execução da estratégia de desenvolvimento local anteriormente definida e não se procedam a 
modificações constantes à mesma estratégia aprovada. Pretende-se que o GAL defina os 
investimentos elegíveis e o plano de ação, por forma a garantir a máxima implementação da 
estratégia aprovada.

Alteração 841
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 31 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) os custos de preparação; a) os custos de preparação e elaboração 
das estratégias de desenvolvimento local;

Or. pt

Justificação

Todos os custos de elaboração da estratégia de desenvolvimento local devem ser financiados, 
nomeadamente estudos, projetos, análises estratégicas e todos os investimentos realizados 
para definir corretamente a estratégia a implementar.

Alteração 842
László Surján

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 31 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) reforçar a capacidade e dar 
formação aos intervenientes locais sobre o 
planeamento, a conceção e a execução 
dos programas;

Or. en

Alteração 843
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Fundos QEC podem ser utilizados para 
apoiar instrumentos financeiros no âmbito 
de um programa, inclusive quando 
organizados através de fundos de fundos, a 
fim de contribuir para a realização de 
objetivos específicos estabelecidos para 
uma determinada prioridade, com base 
numa avaliação ex ante que tenha 
identificado deficiências de mercado ou 
situações de insuficiência de investimento 
e necessidades de investimento.

Os Fundos abrangidos pelo RDC podem 
ser utilizados para apoiar instrumentos 
financeiros no âmbito de um programa, 
inclusive quando organizados através de 
fundos de fundos, a fim de contribuir para 
a realização de objetivos específicos 
estabelecidos para uma determinada 
prioridade, com base numa avaliação 
ex ante, elaborado em conformidade com 
as regras definidas no Anexo XX, que 
tenha identificado deficiências de mercado 
ou situações de insuficiência de 
investimento e necessidades de 
investimento. Os Estados-Membros devem 
facilitar a utilização de instrumentos 
financeiros.

Or. xm

Justificação

Os Estados-Membros devem envidar esforços no sentido de eliminar os obstáculos 
administrativos e legais à utilização de instrumentos financeiros. Na situação atual, certas 
regiões da Europa não podem beneficiar dos instrumentos financeiros que decorrem dos 
Fundos Estruturais, entre outros, impedindo-os de atingirem o seu impacto máximo.

Alteração 844
Mojca Kleva
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Fundos QEC podem ser utilizados para 
apoiar instrumentos financeiros no âmbito 
de um programa, inclusive quando 
organizados através de fundos de fundos, a 
fim de contribuir para a realização de 
objetivos específicos estabelecidos para 
uma determinada prioridade, com base 
numa avaliação ex ante que tenha 
identificado deficiências de mercado ou 
situações de insuficiência de investimento 
e necessidades de investimento.

Os Fundos abrangidos pelo RDC podem 
ser utilizados para apoiar instrumentos 
financeiros no âmbito de um programa, 
inclusive quando organizados através de 
fundos de fundos, a fim de contribuir para 
a realização de objetivos específicos e 
temáticos estabelecidos para uma 
determinada prioridade, com base numa 
avaliação ex ante que tenha detetado 
provas de deficiências de mercado ou 
situações de insuficiência de investimento 
e necessidades de investimento.

Or. en

Alteração 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Fundos QEC podem ser utilizados para 
apoiar instrumentos financeiros no âmbito 
de um programa, inclusive quando 
organizados através de fundos de fundos, a 
fim de contribuir para a realização de 
objetivos específicos estabelecidos para 
uma determinada prioridade, com base 
numa avaliação ex ante que tenha 
identificado deficiências de mercado ou 
situações de insuficiência de investimento 
e necessidades de investimento.

Os Fundos QEC podem ser utilizados para 
apoiar instrumentos financeiros no âmbito 
de um programa ou de um programa do 
fundo de desenvolvimento 
macrorregional, inclusive quando esse 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional é organizado através de 
fundos de fundos, a fim de contribuir para 
a realização de objetivos específicos 
estabelecidos para uma determinada 
prioridade, com base numa avaliação ex 
ante que tenha identificado deficiências de 
mercado ou situações de insuficiência de 
investimento e necessidades de 
investimento.

Or. sk
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Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 846
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Fundos QEC podem ser utilizados para 
apoiar instrumentos financeiros no âmbito 
de um programa, inclusive quando 
organizados através de fundos de fundos, a 
fim de contribuir para a realização de 
objetivos específicos estabelecidos para 
uma determinada prioridade, com base 
numa avaliação ex ante que tenha 
identificado deficiências de mercado ou 
situações de insuficiência de investimento 
e necessidades de investimento.

Os Fundos QEC podem ser utilizados para 
apoiar instrumentos financeiros no âmbito 
de um programa, inclusive quando 
organizados através de fundos de fundos, a 
fim de contribuir para a realização de 
objetivos específicos estabelecidos para 
uma determinada prioridade.

Or. en

Alteração 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções, bonificações 
de juros e contribuições para prémios de 
garantias. Nesse caso, têm de ser mantidos 
registos separados para cada modalidade 
de financiamento.

Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções, bonificações 
de juros e contribuições para prémios de 
garantias.

Or. de
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Alteração 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções, bonificações 
de juros e contribuições para prémios de 
garantias. Nesse caso, têm de ser mantidos 
registos separados para cada modalidade de 
financiamento.

Os instrumentos financeiros podem ser 
combinados com subvenções, bonificações 
de juros, microcréditos e contribuições 
para prémios de garantias. Nesse caso, têm 
de ser mantidos registos separados para 
cada modalidade de financiamento.

Or. en

Alteração 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer regras pormenorizadas sobre 
a avaliação ex ante dos instrumentos 
financeiros, a combinação dos apoios 
concedidos aos beneficiários finais sob a 
forma de subvenções, bonificações de 
juros, contribuições para prémios de 
garantias e instrumentos financeiros, e 
definir regras adicionais específicas em 
matéria de elegibilidade da despesa e 
regras específicas sobre os tipos de ação 
que não podem ser apoiados pelos 
instrumentos financeiros.

Suprimido

Or. es
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Alteração 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre a avaliação 
ex ante dos instrumentos financeiros, a 
combinação dos apoios concedidos aos 
beneficiários finais sob a forma de 
subvenções, bonificações de juros, 
contribuições para prémios de garantias e 
instrumentos financeiros, e definir regras 
adicionais específicas em matéria de 
elegibilidade da despesa e regras 
específicas sobre os tipos de ação que não 
podem ser apoiados pelos instrumentos 
financeiros.

A Comissão utiliza atos de execução para 
definir condições para a avaliação ex ante
de instrumentos financeiros. Estes atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame previsto no artigo 143º, n.º 3.

Or. de

Justificação

Supressão, já que o n.º 2 deixa claro que os elementos com direito a auxílios não são
afetados; risco de um aumento da carga burocrática sem mais valia correspondente. Por 
razões de segurança jurídica, não deve haver atos delegados para a avaliação ex ante, antes 
normas no Regulamento de Execução. Eliminação dos poderes da Comissão para a 
combinação, já que há determinações suficientes nas prescrições para os direitos a auxílio. 
Evitar direitos especiais para instrumentos financeiros. Demais normas no artigo 35.º-A.

Alteração 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
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regras pormenorizadas sobre a avaliação ex 
ante dos instrumentos financeiros, a 
combinação dos apoios concedidos aos 
beneficiários finais sob a forma de 
subvenções, bonificações de juros, 
contribuições para prémios de garantias e 
instrumentos financeiros, e definir regras 
adicionais específicas em matéria de 
elegibilidade da despesa e regras 
específicas sobre os tipos de ação que não 
podem ser apoiados pelos instrumentos 
financeiros.

regras pormenorizadas sobre a avaliação ex 
ante dos instrumentos financeiros, a 
combinação dos apoios concedidos aos 
beneficiários finais sob a forma de 
subvenções, bonificações de juros, 
contribuições para prémios de garantias, 
microcréditos e instrumentos financeiros, e 
definir regras adicionais específicas em 
matéria de elegibilidade da despesa e 
regras específicas sobre os tipos de ação 
que não podem ser apoiados pelos 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As disposições para lá deste Título 
aplicam-se apenas ao projeto ou ao 
beneficiário (o instrumento financeiro).

Or. de

Justificação

Deixar claro que o beneficiário final não é o destinatário das normas fora deste Título (por 
exemplo, irregularidades, projetos geradores de receitas, durabilidade das operações).

Alteração 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As contribuições em espécie não são 
consideradas despesa elegível dos 

3. As contribuições em espécie não são 
consideradas despesa elegível dos 



AM\903903jfPT.doc 39/167 PE491.054v01-00

PT

instrumentos financeiros, exceto as 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis para investimento no objetivo de 
desenvolvimento urbano ou de regeneração 
urbana, quando esses terrenos ou imóveis 
façam parte do investimento. Essas 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis só são elegíveis se estiverem 
preenchidas as condições previstas no 
artigo 59.º.

instrumentos financeiros, exceto as 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis para investimento no objetivo de 
desenvolvimento urbano ou de regeneração 
urbana, quando esses terrenos ou imóveis 
façam parte do investimento. Essas 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis só são elegíveis se estiverem 
preenchidas as condições previstas no 
artigo 59.º, sem levar em linha de conta os 
limiares de valores definidos no artigo 
59.º, n.º 3, alínea b).

Or. de

Justificação

Um ponto de vista economicamente irrealista no que toca a preços dos imóveis nas 
metrópoles.

Alteração 854
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O título VIII do Regulamento Financeiro 
aplica-se aos instrumentos financeiros 
referidos no n.º 1, alínea a). As 
contribuições dos Fundos QEC para os 
instrumentos financeiros previstos no n.º 1, 
alínea a), exigem uma contabilidade 
separada e destinam-se a ser utilizadas, de 
acordo com os objetivos dos Fundos QEC
respetivos, para apoiar ações e 
beneficiários finais que correspondam ao 
programa ou programas que asseguram 
essas contribuições.

2. O título VIII do Regulamento Financeiro 
aplica-se aos instrumentos financeiros 
referidos no n.º 1, alínea a). As 
contribuições dos Fundos abrangidos pelo 
RDC para os instrumentos financeiros 
previstos no n.º 1, alínea a), exigem uma 
contabilidade separada e destinam-se a ser 
utilizadas, de acordo com os objetivos dos 
respetivos Fundos abrangidos pelo RDC, 
para apoiar ações e beneficiários finais que 
correspondam ao programa ou programas 
que asseguram essas contribuições.

Or. en
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Alteração 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O título [VIII] do Regulamento 
Financeiro aplica-se aos instrumentos 
financeiros referidos no n.º 1, alínea a). As 
contribuições do Fundos QEC para os 
instrumentos previstos no n.º 1, alínea a), 
exigem uma contabilidade separada e 
destinam-se a ser utilizadas, de acordo com 
os objetivos dos Fundos QEC respetivos, 
para apoiar ações e beneficiários finais que 
correspondam ao programa ou programas 
que asseguram essas contribuições.

2. O título [VIII] do Regulamento 
Financeiro aplica-se aos instrumentos 
financeiros referidos no n.º 1, alínea a). As 
contribuições do Fundos QEC para os 
instrumentos previstos no n.º 1, alínea a), 
exigem uma contabilidade separada e 
destinam-se a ser utilizadas, de acordo com 
os objetivos dos Fundos QEC respetivos, 
para apoiar ações e beneficiários finais que 
correspondam ao programa ou programas 
ou ao programa ou programas dos fundos 
de desenvolvimento macrorregional que 
asseguram essas contribuições.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer regras específicas para certos 
tipos de instrumentos financeiros 
referidos na alínea b), e determinar que 
realizações poderão ser concretizadas 
através desses instrumentos.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Risco de disposições limitativas imprevisíveis. Os produtos devem gozar da maior 
flexibilidade possível.

Alteração 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer regras específicas para certos 
tipos de instrumentos financeiros 
referidos na alínea b), e determinar que 
realizações poderão ser concretizadas 
através desses instrumentos.

Suprimido

Or. es

Alteração 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará atos delegados, em
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer regras específicas para certos 
tipos de instrumentos financeiros referidos 
na alínea b), e determinar que realizações 
poderão ser concretizadas através desses 
instrumentos.

A Comissão, através de um regulamento 
de execução, estabelecerá regras 
específicas para certos tipos de 
instrumentos financeiros referidos na 
alínea b), e determinará que realizações 
poderão ser concretizadas através desses 
instrumentos.

Or. es

Justificação

A possibilidade de a Comissão adotar atos delegados no instrumento JEREMIE durante todo 
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o período 2014-2020 poderá criar incertezas no estabelecimento de normas e procedimentos, 
funcionando como fator dissuasor à participação nesta iniciativa. Considera-se que, para 
promover projetos através do instrumento JEREMIE, devem ser estabelecidas normas de 
gestão claras e procedimentos de controlo simples desde o início do período.

Alteração 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) investir no capital de entidades legais 
existentes ou recentemente criadas, 
incluindo as financiadas por outros Fundos 
QEC, cuja atividade vise especificamente a 
aplicação dos instrumentos financeiros em 
conformidade com os objetivos dos Fundos 
QEC respetivos e que sejam responsáveis 
pelas ações de execução; o apoio 
concedido a esses investimentos limita-se 
aos montantes necessários para 
implementar os novos instrumentos 
financeiros em conformidade com os 
objetivos do presente regulamento; ou

(a) investir no capital de entidades legais 
existentes ou recentemente criadas, 
incluindo as financiadas por outros Fundos 
QEC, cuja atividade vise especificamente a 
aplicação dos instrumentos financeiros em 
conformidade com os objetivos dos Fundos 
QEC respetivos e que sejam responsáveis 
pelas ações de execução; o apoio 
concedido a esses investimentos limita-se 
aos montantes necessários para 
implementar os instrumentos financeiros 
em conformidade com os objetivos do 
presente regulamento; ou

Or. de

Justificação

Deve poder apoiar-se tanto os novos instrumentos financeiros, como os já existentes.

Alteração 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) investir no capital de entidades legais 
existentes ou recentemente criadas, 
incluindo as financiadas por outros Fundos 

a) investir no capital de entidades legais 
existentes ou recentemente criadas, 
incluindo as financiadas por outros Fundos 
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QEC, cuja atividade vise especificamente a 
aplicação dos instrumentos financeiros em 
conformidade com os objetivos dos Fundos 
QEC respetivos e que sejam responsáveis 
pela ações de execução; o apoio concedido 
a esses investimentos limita-se aos 
montantes necessários para implementar os 
novos instrumentos financeiros em 
conformidade com os objetivos do presente 
regulamento; ou

QEC ou outros instrumentos da UE, cuja 
atividade vise especificamente a aplicação 
dos instrumentos financeiros em 
conformidade com os objetivos dos Fundos 
QEC respetivos e que sejam responsáveis 
pelas ações de execução; o apoio 
concedido a esses investimentos limita-se 
aos montantes necessários para 
implementar os novos instrumentos 
financeiros em conformidade com os 
objetivos do presente regulamento; ou

Or. en

Alteração 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer as 
regras em matéria de financiamento e as 
funções e responsabilidade das entidades 
às quais sejam confiadas as ações de 
execução, e definir os custos e taxas de 
gestão.

Suprimido

Or. de

Alteração 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer as 

A Comissão, através de um regulamento 
de execução, estabelece as regras em 
matéria de financiamento e as funções e 
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regras em matéria de financiamento e as 
funções e responsabilidade das entidades às 
quais sejam confiadas as ações de 
execução, e definir os custos e taxas de 
gestão.

responsabilidade das entidades às quais 
sejam confiadas as ações de execução, e 
define os custos e taxas de gestão.

Or. es

Justificação

A possibilidade de a Comissão adotar atos delegados no instrumento JEREMIE durante todo 
o período 2014-2020 poderá criar incertezas no estabelecimento de normas e procedimentos, 
funcionando como fator dissuasor à participação nesta iniciativa. Considera-se que, para 
promover projetos através do instrumento JEREMIE, devem ser estabelecidas normas de 
gestão claras e procedimentos de controlo simples desde o início do período.

Alteração 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer as 
regras em matéria de financiamento e as 
funções e responsabilidade das entidades às 
quais sejam confiadas as ações de 
execução, e definir os custos e taxas de 
gestão.

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos, em conformidade com o 
artigo 142.º, a fim de estabelecer as regras 
em matéria de financiamento e as funções e 
responsabilidade das entidades às quais 
sejam confiadas as ações de execução, e 
definir os custos e taxas de gestão.

Or. es

Alteração 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Através de atos de execução a 
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Comissão define normas para os 
mecanismos de financiamento, para o 
papel e responsabilidades das autoridades 
responsáveis pela execução, bem como 
para os custos administrativos e taxas. 
Estes atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
143º, n.º 3. 

Or. de

Justificação

Associamo-nos à argumentação dos serviços jurídicos do Conselho, que defende que os atos 
delegados devem ser atos de execução.

Alteração 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Ao implementarem instrumentos 
financeiros através de fundos de fundos, as 
entidades referidas no n.º 4, alínea b), 
subalíneas i) e ii) podem também confiar 
parte dessa implementação a 
intermediários financeiros, desde que
garantam sob sua responsabilidade que 
esses intermediários financeiros cumprem
os critérios previstos nos artigos 57.º e 
131.º, n.os 1, 1-A e 3 do Regulamento 
Financeiro. Os intermediários financeiros 
são selecionados com base num 
procedimento aberto, transparente, 
proporcionado e não discriminatório, que 
evite conflitos de interesses.

5. Ao implementarem instrumentos 
financeiros através de fundos de fundos, as 
entidades referidas no n.º 4, alínea b), 
subalíneas i) e ii) podem também confiar 
parte dessa implementação a 
intermediários financeiros, desde que 
garantam sob sua responsabilidade que 
esses intermediários financeiros cumpram
os critérios previstos nos artigos 57.º e 
131.º, n.os 1, 1-A e 3 do Regulamento 
Financeiro. Os intermediários financeiros 
são selecionados com base num 
procedimento aberto, transparente, 
proporcionado e não discriminatório, que 
evite conflitos de interesses.

Or. de

Justificação

A responsabilidade é um conceito jurídico indeterminado; não dá certeza quanto às 
consequências jurídicas.
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Alteração 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As entidades referidas no n.º 4, alínea b), 
às quais sejam confiadas as ações de 
execução, podem criar contas bancárias em 
nome próprio e em nome da autoridade de 
gestão. Os ativos detidos nessas contas 
bancárias são geridos de acordo com o 
princípio da boa gestão financeira, 
respeitando regras apropriadas em 
matéria de prudência e garantindo 
suficiente liquidez.

6. As entidades referidas no n.º 4, alínea b), 
às quais sejam confiadas as ações de 
execução, podem criar contas bancárias em 
nome próprio e em nome da autoridade de 
gestão e limitam o instrumento financeiro 
como um bloco financeiro autónomo. 
Neste caso haverá uma contabilidade 
independente que fará a diferenciação 
entre os meios novos investidos no 
instrumento financeiro (incluindo o 
montante do programa operacional) e os 
meios originalmente disponibilizados à 
instituição financeira.

Or. de

Justificação

Devido ao modelo de negócios de alguns bancos de desenvolvimento, os instrumentos 
financeiros não podem ser canalizados por contas fiduciárias. Assim, mantêm-se as boas 
práticas no período de financiamento em curso.

Alteração 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer regras pormenorizadas 
para os requisitos específicos em matéria 
de transferência e gestão dos ativos 

Suprimido
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geridos pelas entidades às quais sejam 
confiadas as ações de execução, e 
determinar as modalidades de conversão 
dos ativos em euros para as moedas 
nacionais.

Or. de

Justificação

Infração ao princípio da subsidiariedade. Relação entre autoridade administrativa e o órgão 
responsável pela execução no âmbito do mecanismo de financiamento.

Alteração 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer regras pormenorizadas 
para os requisitos específicos em matéria
de transferência e gestão dos ativos geridos 
pelas entidades às quais sejam confiadas as 
ações de execução, e determinar as 
modalidades de conversão dos ativos em 
euros para as moedas nacionais.

7. A Comissão, através de um 
regulamento de execução, estabelece
regras pormenorizadas para os requisitos 
específicos em matéria de transferência e 
gestão dos ativos geridos pelas entidades às 
quais sejam confiadas as ações de 
execução, e determina as modalidades de 
conversão dos ativos em euros para as 
moedas nacionais

Or. es

Justificação

A possibilidade de a Comissão adotar atos delegados no instrumento JEREMIE durante todo 
o período 2014-2020 poderá criar incertezas no estabelecimento de normas e procedimentos, 
funcionando como fator dissuasor à participação nesta iniciativa. Considera-se que, para 
promover projetos através do instrumento JEREMIE, devem ser estabelecidas normas de 
gestão claras e procedimentos de controlo simples desde o início do período.

Alteração 869
Mojca Kleva
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer regras pormenorizadas 
para os requisitos específicos em matéria 
de transferência e gestão dos ativos geridos 
pelas entidades às quais sejam confiadas as 
ações de execução, e determinar as 
modalidades de conversão dos ativos em 
euros para as moedas nacionais.

7. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer regras pormenorizadas 
para os requisitos específicos em matéria 
de transferência e gestão dos ativos geridos 
pelas entidades às quais sejam confiadas as 
ações de execução, condições 
pormenorizadas no âmbito das quais os 
contributos para instrumentos financeiros 
que não advenham dos Fundos 
abrangidos pelo RDC possam ser levados 
em consideração enquanto recursos 
nacionais de cofinanciamento, e 
determinar as modalidades de conversão 
dos ativos em euros para as moedas 
nacionais.

Or. en

Alteração 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer regras pormenorizadas 
para os requisitos específicos em matéria 
de transferência e gestão dos ativos geridos 
pelas entidades às quais sejam confiadas as 
ações de execução, e determinar as 
modalidades de conversão dos ativos em 
euros para as moedas nacionais.

7. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos, em conformidade com o 
artigo 142.º, com vista a estabelecer regras 
pormenorizadas para os requisitos 
específicos em matéria de transferência e 
gestão dos ativos geridos pelas entidades às 
quais sejam confiadas as ações de 
execução, e determinar as modalidades de 
conversão dos ativos em euros para as 
moedas nacionais.

Or. es
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Alteração 871
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos acreditados em 
conformidade com o artigo 64.º não 
podem realizar verificações no local às 
operações que comportem instrumentos 
financeiros aplicados nos termos do artigo 
33.º, n.º 1, alínea a). Recebem, 
regularmente, relatórios de controlo dos 
organismos responsáveis pela aplicação 
desses instrumentos financeiros.

Suprimido

Or. de

Alteração 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos acreditados em 
conformidade com o artigo 64.º não podem 
realizar verificações no local às operações 
que comportem instrumentos financeiros 
aplicados nos termos do artigo 33.º, n.º 1, 
alínea a). Recebem, regularmente, 
relatórios de controlo dos organismos 
responsáveis pela aplicação desses 
instrumentos financeiros.

1. Os organismos acreditados em 
conformidade com o artigo 64.º não podem 
realizar verificações no local às operações 
que comportem instrumentos financeiros 
aplicados nos termos do artigo 33.º, n.º 4, 
alínea b), subalíneas i) e ii). Recebem, 
regularmente, relatórios de controlo dos 
organismos responsáveis pela aplicação 
desses instrumentos financeiros.

Or. de

Justificação

Não se deve privilegiar os instrumentos financeiros da UE em detrimento dos órgãos de 
financiamento controlados pelos Estados.
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Alteração 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos acreditados em
conformidade com o artigo 64.º não 
podem realizar verificações no local às 
operações que comportem instrumentos 
financeiros aplicados nos termos do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea a). Recebem, 
regularmente, relatórios de controlo dos 
organismos responsáveis pela aplicação 
desses instrumentos financeiros.

1. Os organismos de gestão não podem 
realizar verificações no local às operações 
que comportem instrumentos financeiros 
aplicados nos termos do artigo 33.º, n.º 1, 
alínea a). Recebem, regularmente, 
relatórios de controlo dos organismos 
responsáveis pela aplicação desses 
instrumentos financeiros.

Or. es

Alteração 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos responsáveis pela 
auditoria aos programas não podem auditar 
as operações que envolvam instrumentos 
financeiros aplicados nos termos do artigo 
33.º, n.º 1, alínea a), nem os sistemas de 
gestão e de controlo associados a esses 
instrumentos. Recebem, regularmente, 
relatórios de controlo dos auditores 
designados nos acordos que instituem esses 
instrumentos financeiros.

2. Os organismos responsáveis pela 
auditoria aos programas não podem auditar 
as operações que envolvam instrumentos 
financeiros aplicados nos termos do artigo 
33.º, n.º 4, alínea b), subalíneas i) e ii), 
nem os sistemas de gestão e de controlo 
associados a esses instrumentos. Recebem, 
regularmente, relatórios de controlo dos 
auditores designados nos acordos que 
instituem esses instrumentos financeiros.

Or. de

Justificação

Não se deve privilegiar os instrumentos financeiros da UE em detrimento dos órgãos de 



AM\903903jfPT.doc 51/167 PE491.054v01-00

PT

financiamento controlados pelos estados.

Alteração 875
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os órgãos responsáveis pela 
auditoria dos programas só devem 
realizar auditorias ao nível dos 
beneficiários finais quando os 
documentos de apoio não estejam 
disponíveis ao nível do instrumento 
financeiro ou da autoridade de gestão ou 
em caso de monitorização e verificações 
insuficientes ou quando haja dúvidas 
legítimas de que os documentos não 
refletem a realidade do apoio concedido 
pelo instrumento financeiro.

Or. en

Alteração 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim 
estabelecer as disposições relativas à 
gestão e ao controlo dos instrumentos 
financeiros aplicados nos termos do artigo 
33.º, n.º 1, alínea a), e n.º 4, alínea b), 
subalíneas i), ii) e iii).

Suprimido

Or. de
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Alteração 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em
conformidade com o artigo 142.º, a fim 
estabelecer as disposições relativas à 
gestão e ao controlo dos instrumentos 
financeiros aplicados nos termos do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea a), e n.º 4, alínea 
b), subalíneas i), ii) e iii).

3. A Comissão, através de um 
regulamento de execução, estabelece as 
disposições relativas à gestão e ao controlo 
dos instrumentos financeiros aplicados nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea a), e 
n.º 4, alínea b), subalíneas i), ii) e iii).

Or. es

Alteração 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim estabelecer as 
disposições relativas à gestão e ao controlo 
dos instrumentos financeiros aplicados nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea a), e 
n.º 4, alínea b), subalíneas i), ii) e iii).

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos de execução, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim estabelecer as 
disposições relativas à gestão e ao controlo 
dos instrumentos financeiros aplicados nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea a), e 
n.º 4, alínea b), subalíneas i), ii) e iii).

Or. es

Alteração 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 34 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Através de atos de execução, a 
Comissão define normas para medidas de 
administração e controlo dos 
instrumentos financeiros nos termos do 
artigo 33º, n.º 1, alínea a) e artigo 33º, n.º 
4, alínea b), subalíneas i), ii) e iii). Estes 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
143º, n.º 3.

Or. de

Justificação

Associamo-nos à argumentação dos serviços jurídicos do Conselho, que defende que os atos 
delegados devem ser atos de execução.

Alteração 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – título

Texto da Comissão Alteração

Pedidos de pagamento incluindo a despesa 
aferente aos instrumentos financeiros

Pedidos de pagamento a despesa aferente 
aos instrumentos financeiros

Or. de

Justificação

De outra forma poderá ficar pouco claro se não haverá ligações ao artigo 121.º.

Alteração 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos instrumentos 
financeiros previstos no artigo 33.º, n.º 1, 
alínea a), o pedido de pagamento deve 
incluir e indicar separadamente o montante 
total do apoio pago para o instrumento 
financeiro.

1. No que diz respeito aos instrumentos 
financeiros, o pedido de pagamento deve 
incluir e indicar separadamente o montante 
total do apoio pago para o instrumento 
financeiro.

Or. de

Justificação

Poupam-se custos de refinanciamento no cofinanciamento nacional. Ver recomendação do 
Grupo de Alto Nível de 15 de maio de 2011.

Alteração 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quanto aos instrumentos financeiros 
referidos no artigo 33.º, n.º 1, alínea b), 
aplicados em conformidade com o artigo 
33.º, n.º 4, alíneas a) e b), o total da 
despesa elegível apresentado no pedido de 
pagamento tem de incluir e indicar 
separadamente o montante total do apoio 
pago ou que se espera vir a ser pago para 
o instrumento financeiro, com vista à 
realização de investimentos nos 
beneficiários finais num período 
predefinido de dois anos, no máximo, 
incluindo os custos ou taxas de gestão.

Suprimido

Or. de

Justificação

Suprimido, por causar custos administrativos adicionais desnecessários e limitar a 
flexibilidade de instrumentos financeiros, cujas despesas estão logo à partida destinadas ao 
destinatário final.
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Alteração 883
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quanto aos instrumentos financeiros 
referidos no artigo 33.º, n.º 1, alínea b), 
aplicados em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 4, alíneas a) e b), o total da 
despesa elegível apresentado no pedido de 
pagamento tem de incluir e indicar 
separadamente o montante total do apoio 
pago ou que se espera vir a ser pago para 
o instrumento financeiro, com vista à 
realização de investimentos nos 
beneficiários finais num período pré-
definido de dois anos, no máximo, 
incluindo os custos ou taxas de gestão.

Suprimido

Or. en

Alteração 884
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quanto aos instrumentos financeiros 
referidos no artigo 33.º, n.º 1, alínea b), 
aplicados em conformidade com o artigo 
33.º, n.º 4, alíneas a) e b), o total da 
despesa elegível apresentado no pedido de 
pagamento tem de incluir e indicar 
separadamente o montante total do apoio 
pago ou que se espera vir a ser pago para o 
instrumento financeiro, com vista à 
realização de investimentos nos 
beneficiários finais num período 
predefinido de dois anos, no máximo, 

2. Quanto aos instrumentos financeiros 
referidos no artigo 33.º, n.º 1, alínea b), 
aplicados em conformidade com o artigo 
33.º, n.º 4, alíneas a) e b), o total da 
despesa elegível apresentado no pedido de 
pagamento tem de incluir e indicar 
separadamente o montante total do apoio 
pago ou que se espera vir a ser pago para o
instrumento financeiro, com vista à 
realização de investimentos nos 
beneficiários finais num período 
predefinido de três anos, no máximo, 
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incluindo os custos ou taxas de gestão. incluindo os custos ou taxas de gestão.

Or. de

Justificação

Os instrumentos financeiros inovadores necessitam de um certo tempo para estar a funcionar 
em pleno. Além disso, estão sujeitos a oscilações do mercado que não estavam previstas 
aquando da definição do programa operacional e que podem ter uma influência considerável 
no valor do exfluxo anual. Assim, um alargamento do prazo deverá granjear flexibilidade 
suficiente e uma utilização completa dos meios.

Alteração 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quanto aos instrumentos financeiros 
referidos no artigo 33.º, n.º 1, alínea b), 
aplicados em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 4, alíneas a) e b), o total da 
despesa elegível apresentado no pedido de 
pagamento tem de incluir e indicar 
separadamente o montante total do apoio 
pago ou que se espera vir a ser pago para o 
instrumento financeiro, com vista à 
realização de investimentos nos 
beneficiários finais num período 
predefinido de dois anos, no máximo, 
incluindo os custos ou taxas de gestão.

2. Quanto aos instrumentos financeiros 
referidos no artigo 33.º, n.º 1, alínea b), 
aplicados em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 4, alíneas a) e b), o total da 
despesa elegível apresentado no pedido de 
pagamento tem de incluir e indicar 
separadamente o montante total do apoio 
pago ou que se espera vir a ser pago para o 
instrumento financeiro, com vista à 
realização de investimentos nos 
beneficiários finais num período 
predefinido de quatro anos, no máximo, 
incluindo os custos ou taxas de gestão.

Or. es

Justificação

O prazo de 2 anos para utilizar os instrumentos financeiros a partir da sua ativação é 
excessivamente restritivo, uma vez que a vida destes instrumentos acontece a mais longo 
prazo (por exemplo, para os fundos de capital de risco a média é de 4 anos para investir e 4 
para desinvestir). O facto de o prazo não se aplicar aos instrumentos financeiros criados a 
nível da UE é considerado um tratamento discriminatório.
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Alteração 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quanto aos instrumentos financeiros 
referidos no artigo 33.º, n.º 1, alínea b), 
aplicados em conformidade com o artigo 
33.º, n.º 4, alíneas a) e b), o total da 
despesa elegível apresentado no pedido de 
pagamento tem de incluir e indicar 
separadamente o montante total do apoio 
pago ou que se espera vir a ser pago para o 
instrumento financeiro, com vista à 
realização de investimentos nos 
beneficiários finais num período 
predefinido de dois anos, no máximo, 
incluindo os custos ou taxas de gestão.

2. Quanto aos instrumentos financeiros 
referidos no artigo 33.º, n.º 1, alínea b), 
aplicados em conformidade com o artigo 
33.º, n.º 4, alíneas a) e b), o total da 
despesa elegível apresentado no pedido de 
pagamento tem de incluir e indicar 
separadamente o montante total do apoio 
pago ou que se espera vir a ser pago para o 
instrumento financeiro, com vista à 
realização de investimentos nos 
beneficiários finais.

Or. es

Justificação

O prazo de dois anos introduz limitações que dificultarão o seu cumprimento.

Alteração 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O montante determinado em 
conformidade com o n.º 2 é ajustado nos 
pedidos de pagamento subsequentes, de 
modo a ter em conta a diferença entre o 
montante do apoio pago anteriormente 
para o instrumento financeiro em causa e 
os montantes efetivamente investidos nos 
beneficiários finais, acrescida dos custos e 
taxas de gestão pagos. Esses montantes 
têm de ser apresentados separadamente 

Suprimido
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no pedido de pagamento.

Or. de

Justificação

Suprimido, por causar custos administrativos desnecessários e limita a flexibilidade de 
instrumentos financeiros, cujas despesas estão logo à partida destinadas ao destinatário 
final.

Alteração 888
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O montante determinado em 
conformidade com o n.º 2 é ajustado nos 
pedidos de pagamento subsequentes, de 
modo a ter em conta a diferença entre o 
montante do apoio pago anteriormente 
para o instrumento financeiro em causa e 
os montantes efetivamente investidos nos 
beneficiários finais, acrescida dos custos e 
taxas de gestão pagos. Esses montantes 
têm de ser apresentados separadamente 
no pedido de pagamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as regras específicas 

Suprimido
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aplicáveis ao pagamento e retirada de 
pagamentos para os instrumentos 
financeiros, bem como as consequências 
eventuais para os pedidos de pagamento.

Or. de

Justificação

Associamo-nos à argumentação dos serviços jurídicos do Conselho, que defende que os atos 
delegados devem ser atos de execução.

Alteração 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – N.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as regras específicas aplicáveis 
ao pagamento e retirada de pagamentos 
para os instrumentos financeiros, bem 
como as consequências eventuais para os 
pedidos de pagamento.

5. A Comissão, através de um 
regulamento de execução, estabelece as 
regras específicas aplicáveis ao pagamento 
e retirada de pagamentos para os 
instrumentos financeiros, bem como as 
consequências eventuais para os pedidos de 
pagamento.

Or. es

Alteração 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as regras específicas aplicáveis 
ao pagamento e retirada de pagamentos 

5. Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos de execução, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as regras específicas aplicáveis 
ao pagamento e retirada de pagamentos 
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para os instrumentos financeiros, bem 
como as consequências eventuais para os 
pedidos de pagamento.

para os instrumentos financeiros, bem 
como as consequências eventuais para os 
pedidos de pagamento.

Or. es

Alteração 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Através de atos de execução, a 
Comissão define normas para 
pagamentos e recuperação de pagamentos 
dos instrumentos financeiros, bem como 
para as eventuais consequências para 
pedidos de pagamento. Estes atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame previsto no artigo 143º, n.º 3.

Or. de

Justificação

Associamo-nos à argumentação dos serviços jurídicos do Conselho, que defende que os atos 
delegados devem ser atos de execução.

Alteração 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
35-A. convenção de financiamento define 
as condições necessárias do 
financiamento e o seu objetivo aquando 
da criação dos instrumentos financeiros. 
Assim:
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i) a amortização do crédito, de 
participações ou do passivo coberto tem 
de ficar potencialmente garantida 
aquando da sua concessão;
ii) não será permitido financiar empresas 
em dificuldades.

Or. de

Justificação

Todas as limitações possíveis da elegibilidade devem ser resolvidas a nível do Regulamento 
QEC.

Alteração 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 36 – título

Texto da Comissão Alteração

Despesa elegível no encerramento Despesa elegível no encerramento do 
programa ou do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 36 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando do encerramento de um 
programa, a despesa elegível do 
instrumento financeiro corresponde ao 

1. Aquando do encerramento de um 
programa ou de um programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional, a 



PE491.054v01-00 62/167 AM\903903jfPT.doc

PT

montante total efetivamente pago ou, no 
caso de fundos de garantia autorizados, 
pelo instrumento financeiro no período de 
elegibilidade indicado no artigo 55.º, n.º 2, 
correspondente a:

despesa elegível do instrumento financeiro 
corresponde ao montante total 
efetivamente pago ou, no caso de fundos 
de garantia autorizados, pelo instrumento 
financeiro no período de elegibilidade 
indicado no artigo 55.º, n.º 2, 
correspondente a:

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 36 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) as bonificações de juros ou 
contribuições para prémios de garantias 
capitalizadas, a pagar até 10 anos após o 
período de elegibilidade estabelecido no 
artigo 55.º, n.º 2, utilizadas em combinação 
com instrumentos financeiros, pagas numa 
conta de garantia bloqueada 
especificamente criada para o efeito e 
destinadas a desembolso efetivo após o 
período de elegibilidade previsto no artigo 
55.º, n.º 2, sendo que no caso dos 
empréstimos ou outros instrumentos de 
risco desembolsados para investimentos 
nos beneficiários finais se aplica o período 
de elegibilidade indicado no artigo 55.º, n.º 
2;

(c) as bonificações de juros ou 
contribuições para prémios de garantias 
capitalizadas, a pagar até 10 anos após o 
período de elegibilidade estabelecido no 
artigo 55.º, n.º 2, utilizadas em combinação 
com instrumentos financeiros, pagas numa 
conta de garantia bloqueada 
especificamente criada para o efeito ou que 
possam ser inteiramente separadas e 
destinadas a desembolso efetivo após o 
período de elegibilidade previsto no artigo 
55.º, n.º 2, sendo que no caso dos 
empréstimos ou outros instrumentos de 
risco desembolsados para investimentos 
nos beneficiários finais se aplica o período 
de elegibilidade indicado no artigo 55.º, n.º 
2;

Or. de

Justificação

Devido ao modelo de negócios de alguns bancos de desenvolvimento, os instrumentos 
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financeiros não podem ser canalizados por contas fiduciárias.

Alteração 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de instrumentos à base de 
ações e de microcréditos, os custos ou 
taxas de gestão capitalizados, a pagar até 
cinco anos após o período de elegibilidade 
estabelecido no artigo 55.º, n.º 2, para 
investimentos nos beneficiários finais 
realizados nesse período de elegibilidade e 
que não possam ser abrangidos pelos 
artigos 37.º e 38.º, podem ser considerados 
despesa elegível se forem pagos através de 
uma conta de garantia bloqueada, 
especificamente criada para o efeito.

2. Os custos ou taxas de gestão 
capitalizados, a pagar até cinco anos após o 
período de elegibilidade estabelecido no 
artigo 55.º, n.º 2, para investimentos nos 
beneficiários finais realizados nesse 
período de elegibilidade e que não possam 
ser abrangidos pelos artigos 37.º e 38.º, 
podem ser considerados despesa elegível se 
forem pagos através de uma conta de 
garantia bloqueada, especificamente criada 
para o efeito ou se forem inteiramente 
separados.

Or. de

Justificação

Alargamento de todos os tipos de instrumentos financeiros. Devido ao modelo de negócios de 
alguns bancos de desenvolvimento, os instrumentos financeiros não podem ser canalizados 
por contas fiduciárias.

Alteração 898
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 36 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) do montante total do apoio dos Fundos 
QEC pago ao instrumento financeiro; e

i) do montante total do apoio dos Fundos 
abrangidos pelo RDC pago ao instrumento 
financeiro; e

Or. en
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Alteração 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
criar um sistema de capitalização das 
prestações anuais para bonificações de 
juros e contribuições para prémios de 
garantias.

Suprimido

Or. de

Justificação

Segurança jurídica.

Alteração 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
criar um sistema de capitalização das 
prestações anuais para bonificações de 
juros e contribuições para prémios de 
garantias.

4. A Comissão, através de um 
regulamento de execução, estabelece um 
sistema de capitalização das prestações 
anuais para bonificações de juros e 
contribuições para prémios de garantias.

Or. es

Justificação

A possibilidade de a Comissão adotar atos delegados no instrumento JEREMIE durante todo 
o período 2014-2020 poderá criar incertezas no estabelecimento de normas e procedimentos, 
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funcionando como fator dissuasor à participação nesta iniciativa. Considera-se que, para 
promover projetos através do instrumento JEREMIE, devem ser estabelecidas normas de 
gestão claras e procedimentos de controlo simples desde o início do período.

Alteração 901
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de criar um 
sistema de capitalização das prestações 
anuais para bonificações de juros e 
contribuições para prémios de garantias.

4. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º que define as regras 
específicas para criar um sistema de 
capitalização das prestações anuais para 
bonificações de juros e contribuições para 
prémios de garantias.

Or. en

Alteração 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 36 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão define normas para a 
criação de um sistema de capitalização de 
frações anuais e juros bonificados e 
prémios para garantias. Estes atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame previsto no artigo 143º, n.º 3.

Or. de

Justificação

Segurança jurídica.
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Alteração 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 37 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros em situação 
financeira difícil que preencham os 
requisitos do artigo 22º, n.º 1, devem, com 
o apoio da Comissão, se tal for necessário, 
investir juros recebidos ou outros 
proventos com o objetivo maximizar o 
impacto dos meios disponíveis no 
crescimento e competitividade, 
particularmente em projetos 
infraestruturais na área da economia ou 
afins.

Or. de

Justificação

O instrumento de partilha de riscos revela que é necessário estimular projetos 
infraestruturais especialmente em Estados-Membros com dificuldades financeiras, já que 
estes servem em larga medida para criar uma competitividade sustentável

.

Alteração 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – título

Texto da Comissão Alteração

Reutilização de recursos atribuíveis ao 
apoio dos Fundos QEC até ao 
encerramento do programa

Reutilização de recursos atribuíveis ao 
apoio dos Fundos QEC até ao 
encerramento do programa ou do 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional.

Or. sk
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Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 905
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As receitas e outros ganhos ou lucros, 
incluindo juros, prémios de garantias, 
dividendos, mais-valias ou outras receitas 
provenientes de investimentos, resultantes 
do apoio dos Fundos QEC pago a um 
instrumento financeiro, destinam-se a ser 
utilizados para os seguintes fins e, quando 
aplicável, até aos montantes necessários:

2. As receitas e outros ganhos ou lucros, 
incluindo juros, prémios de garantias, 
dividendos, mais-valias ou outras receitas 
provenientes de investimentos, resultantes 
do apoio dos Fundos abrangidos pelo RDC
pago a um instrumento financeiro, 
destinam-se a ser utilizados para os 
seguintes fins e, quando aplicável, até aos 
montantes necessários:

Or. en

Alteração 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos em capital que sejam 
reembolsados aos instrumentos financeiros 
a partir de investimentos ou da 
disponibilização de recursos autorizados 
para contratos de garantia, resultantes do 
apoio dos Fundos QEC, podem ser 
reutilizados para novos investimentos 
através do mesmo ou de outros 
instrumentos financeiros, em conformidade 
com os objetivos do programa ou 
programas.

1. Os recursos em capital que sejam 
reembolsados aos instrumentos financeiros 
a partir de investimentos ou da 
disponibilização de recursos autorizados 
para contratos de garantia, resultantes do 
apoio dos Fundos QEC, podem ser 
reutilizados para novos investimentos 
através do mesmo ou de outros 
instrumentos financeiros, em conformidade 
com os objetivos do programa ou 
programas ou do programa ou programas 
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dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As receitas e outros ganhos ou lucros, 
incluindo juros, prémios de garantias, 
dividendos, mais-valias ou outras receitas 
provenientes de investimentos, resultantes 
do apoio dos Fundos QEC pago a um 
instrumento financeiro, destinam-se a ser 
utilizados para os seguintes fins e, quando 
aplicável, até aos montantes necessários:

2. Os recursos recuperados pelos 
instrumentos financeiros advindos de 
investimentos ou da libertação de recursos 
alocados a contratos de garantia, 
incluindo retornos do elemento principal 
ou de capital de qualquer investimento e 
os retornos de outros ganhos ou lucros, 
incluindo juros, prémios de garantias, 
dividendos, mais-valias ou outras receitas 
provenientes de investimentos, que sejam 
resultantes do apoio dos Fundos QEC pago 
a um instrumento financeiro, destinam-se a 
ser reutilizados para os seguintes fins e, 
quando aplicável, até aos montantes 
necessários:

Or. en

Alteração 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) reembolso dos custos de gestão 
incorridos e pagamento das taxas de gestão 
do instrumento financeiro;

(a) reembolso dos custos de gestão 
incorridos e pagamento das taxas de gestão 
do instrumento financeiro e ainda a 
restituição de custos de refinanciamento 
da taxa de financiamento nacional, na 
medida em que esta seja definida por uma 
instituição financeira nos termos do 
artigo 33º, n.º 4, alínea b), subalíneas i) e 
ii).

Or. de

Justificação

O artigo 38º, n.º 2, alínea b), não é suficientemente concreto para ligar os custos de 
refinanciamento dos bancos de desenvolvimento aos regulamentos.

Alteração 909
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) reembolso dos custos de gestão 
incorridos e pagamento das taxas de gestão 
do instrumento financeiro;

(a) reembolso dos custos de gestão 
incorridos e pagamento das taxas de gestão 
do instrumento financeiro e ainda a 
restituição de custos de refinanciamento 
da taxa de financiamento nacional, na 
medida em que esta seja definida por uma 
instituição financeira nos termos do 
artigo 33º, n.º 4, alínea b), subalínea ii);

Or. de

Alteração 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) A remuneração preferencial não 
deve exceder o necessário para criar os 
incentivos para atrair contrapartidas 
privadas assegurando o alinhamento de 
interesses através da adequada partilha de 
riscos e lucros e não deve compensar 
excessivamente os investidores, ser 
efetivada numa base comercial normal, 
ser compatível com as regras de ajuda 
estatal da UE e ser avaliada como parte 
da avaliação ex ante.

Or. en

Alteração 911
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) remuneração preferencial de 
investidores que operem de acordo com o 
princípio do investidor numa economia de 
mercado, que prestam a contrapartida ao 
apoio dos Fundos QEC pago ao 
instrumento financeiro ou coinvestem ao 
nível dos beneficiários finais;

b) remuneração preferencial de 
investidores que operem de acordo com o 
princípio do investidor numa economia de 
mercado, que prestam a contrapartida ao 
apoio dos Fundos abrangidos pelo RDC
pago ao instrumento financeiro ou 
coinvestem ao nível dos beneficiários 
finais;

Or. en

Alteração 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) remuneração preferencial de 
investidores que operem de acordo com o 
princípio do investidor numa economia de 
mercado, que prestam a contrapartida ao 
apoio dos Fundos QEC pago ao 
instrumento financeiro ou coinvestem ao 
nível dos beneficiários finais;

b) remuneração preferencial de 
investidores que operem de acordo com o 
princípio do investidor numa economia de 
mercado, que prestam a contrapartida ao 
apoio dos Fundos QEC numa base de 
cofinanciamento pago ao instrumento 
financeiro ou coinvestem ao nível dos 
beneficiários finais;

Or. en

Alteração 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) novos investimentos através do mesmo 
ou de outros instrumentos financeiros, em 
conformidade com os objetivos do 
programa ou programas.

(c) novos investimentos através do mesmo 
ou de outros instrumentos financeiros, em 
conformidade com os objetivos do 
programa ou programas ou do programa 
ou programas dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) projetos de infraestruturas;

Or. de

Alteração 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 38 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros em situação 
financeira difícil, que preencham os 
requisitos do artigo 22.º, n.º 1, devem, com 
o apoio da Comissão, se tal for necessário, 
investir os meios referidos nos n.os 1 e 2 
com o objetivo maximizar o impacto dos 
meios disponíveis no crescimento e 
competitividade, particularmente em 
projetos de infraestruturas na área da 
economia ou afins.

Or. de

Alteração 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 39 – título

Texto da Comissão Alteração

Utilização de recursos restantes após o 
encerramento do programa

Utilização de recursos restantes após o 
encerramento do programa ou do 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional.

Or. sk
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Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento.

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento, 
incluindo as despesas administrativas da 
aplicação.

Or. de

Justificação

Esclarecimento quanto a despesas administrativas.

Alteração 918
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
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menos, 10 anos, após o seu encerramento. menos, 5 anos, após o seu encerramento.

Or. fr

Justificação

O período de 10 anos após o encerramento proposto pela Comissão para a utilização dos 
instrumentos financeiros em conformidade com os objetivos do programa é demasiado longo 
e cria, a longo prazo, uma situação de incerteza jurídica, tanto para as autoridades de gestão 
como para os beneficiários.

Alteração 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento.

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa ou do programa do 
fundo de desenvolvimento 
macrorregional, durante, pelo menos, 10 
anos, após o seu encerramento.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 39 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento.

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento. 
O montante remanescente ao fim de 10 
anos após o encerramento do programa 
será transferido para o orçamento da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento.

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 5 anos, após o seu encerramento.

Or. es

Justificação

Para assegurar a coerência com o prazo de manutenção dos investimentos financiados com 
fundos, o prazo deve ser ajustado.

Alteração 922
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros em situação 
financeira difícil, que preencham os 
requisitos do artigo 22º, n.º 1, devem, com 
o apoio da Comissão, se tal for necessário, 
investir os meios referidos nos n.os 1 e 2 
com o objetivo maximizar o impacto dos 
meios disponíveis no crescimento e 
competitividade, particularmente em 
projetos de infraestruturas na área da 
economia ou afins.

Or. de

Alteração 923
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão envia à 
Comissão um relatório específico sobre as 
operações que envolvem a utilização de 
instrumentos financeiros, em anexo ao 
relatório anual de execução.

1. A autoridade de gestão envia à 
Comissão um relatório específico sobre as 
operações que envolvem a utilização de 
instrumentos financeiros, em anexo ao 
relatório anual de execução de modo a 
impedir duplicação e carga administrativa 
adicional.

Or. en

Alteração 924
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 40 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve sintetizar 
anualmente as informações dos relatórios 
referentes à utilização e à eficácia dos 
instrumentos financeiros em relação aos 
diferentes Fundos abrangidos pelo RDC, 
objetivos temáticos e Estados-Membros.

Or. en

Alteração 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 40 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) identificação do programa e da 
prioridade a título da qual é concedido o 
apoio dos Fundos QEC;

(a) identificação do programa ou do 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional e da prioridade a título da 
qual é concedido o apoio dos Fundos QEC;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 40 – n.º 2 – alínea c) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- identificação dos beneficiários e do 
montante de financiamento público que 
lhes foi alocado;
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Or. en

Alteração 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 40 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) montante total do apoio, por programa 
e prioridade ou medida, concedido ao 
instrumento financeiro, como indicado nos 
pedidos de pagamento apresentados à 
Comissão;

(d) montante total do apoio, por programa 
ou programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional e por
prioridade ou medida, concedido ao 
instrumento financeiro, como indicado nos 
pedidos de pagamento apresentados à 
Comissão;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 40 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) montante total do apoio pago ou 
autorizado no âmbito de contratos de 
garantia pelo instrumento financeiro aos 
beneficiários finais, por programa e 
prioridade ou medida, como indicado nos 
pedidos de pagamento apresentados à 
Comissão;

(e) montante total do apoio pago ou 
autorizado no âmbito de contratos de 
garantia pelo instrumento financeiro aos 
beneficiários finais, por programa ou 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional e por prioridade ou 
medida, como indicado nos pedidos de 
pagamento apresentados à Comissão;

Or. sk
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Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 40 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) efeito multiplicador dos investimentos 
realizados pelo instrumento financeiro e 
valor dos investimentos e participações;

g) quando disponível, efeito multiplicador 
dos investimentos realizados pelo 
instrumento financeiro e valor dos 
investimentos e participações;

Or. en

Alteração 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 40 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) contribuição do instrumento financeiro 
para o cumprimento dos indicadores do 
programa e da prioridade em causa.

(h) contribuição do instrumento financeiro 
para o cumprimento dos indicadores do 
programa ou do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional e da 
prioridade em causa.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 931
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 40 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O relatório específico deve ser 
divulgado na íntegra.

Or. en

Alteração 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a partir da data de 
notificação da decisão de adoção de um 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional, o grupo de 
Estados-Membros que criou o fundo, 
institui, para cada prioridade do 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional, um grupo de gestão que é 
igualmente um comité de monitorização 
da aplicação do programa.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum. Os grupos de gestão existem no âmbito das estratégias macrorregionais 
aprovadas. Trata-se da harmonização da função do grupo de gestão da estratégia 
macrorregional aprovada com o exercício da função do comité de monitorização do 
programa.

Alteração 933
Ramona Nicole Mănescu



AM\903903jfPT.doc 81/167 PE491.054v01-00

PT

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 41 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As regras de funcionamento, a lista de 
membros, incluindo os nomes dos 
indivíduos, o calendário das reuniões do 
Comité de Monitorização e as atas 
aprovadas das reuniões devem ser 
divulgados;

Or. en

Alteração 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros referidos no 
artigo 5.º, em particular considerando os 
parceiros envolvidos na preparação dos 
programas em causa. Todos os membros 
do Comité de Monitorização gozam do 
direito de voto. Os Estados-Membros
devem assegurar a igualdade de género 
neste organismo.

Or. en

Alteração 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. O Comité
estabelecerá as regras relevantes sobre o
direito de voto.

Or. es

Alteração 936
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Os parceiros 
devem ser delegados para cada um destes 
comités através de processos 
transparentes respeitados por, e 
independentes de, qualquer entidade 
governamental dos Estados-Membros. 
Todos os membros do Comité de 
Monitorização gozam do direito de voto.

Or. en

Alteração 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O grupo de gestão que desempenha a 
função do Comité de Monitorização da 
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aplicação do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional deve ser 
composto por peritos e criado com base no 
modelo da tripla hélice que garante a 
paridade em termos do número de peritos 
na representação dos setores público, 
académico-intelectual e empresarial. 
Todos os membros do Comité de 
Monitorização gozam do direito de voto.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum. O modelo de paridade da tripla hélice permite criar uma equipa 
funcional de peritos com o efeito sinergético da combinação dos benefícios de três setores 
diferentes.

Alteração 938
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização de um 
programa abrangido pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia inclui, 
igualmente, representantes dos outros 
países terceiros participantes nesse 
programa.

Suprimido

Or. en

Alteração 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização de um 
programa abrangido pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia inclui, 
igualmente, representantes dos outros 
países terceiros participantes nesse 
programa.

O Comité de Monitorização de um 
programa abrangido pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia inclui, 
igualmente, representantes dos outros 
países terceiros participantes nesse 
programa, sempre que estes países 
contribuam financeiramente para os 
mesmos.

Or. es

Alteração 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização de um 
programa abrangido pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia inclui, 
igualmente, representantes dos outros 
países terceiros participantes nesse 
programa.

O Comité de Monitorização de um 
programa abrangido pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia inclui, 
igualmente, representantes dos outros 
países terceiros participantes nesse 
programa e pode incluir representantes do 
AECT ou outras organizações de 
cooperação territorial situadas no 
território do programa.

Or. fr

Alteração 941
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização de um 
programa abrangido pelo objetivo de 

O Comité de Monitorização de um 
programa abrangido pelo objetivo de 
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Cooperação Territorial Europeia inclui, 
igualmente, representantes dos outros 
países terceiros participantes nesse
programa.

Cooperação Territorial Europeia inclui, 
igualmente, representantes dos outros 
países terceiros participantes sempre que 
estes países contribuam financeiramente 
para esse programa.

Or. pt

Justificação

Só faz sentido que os países terceiros estejam envolvidos no comité de monitorização quando 
contribuírem efetivamente para os programas.

Alteração 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os parceiros devem selecionar e 
nomear os membros que os representam 
no Comité de Monitorização.

Or. en

Alteração 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A lista de membros do Comité de 
Monitorização deve ser publicada.

Or. en
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Alteração 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o BEI contribua para o 
programa, poderá participar nos trabalhos 
do Comité de Monitorização a título 
consultivo.

3. Sempre que o BEI contribua para o 
programa ou o programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional, poderá 
participar nos trabalhos do Comité de 
Monitorização a título consultivo.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano, competindo-
lhe verificar a aplicação do programa e os 
progressos alcançados na consecução dos 
objetivos. Para isso, tem em conta os dados 
financeiros, os indicadores comuns e os 
indicadores específicos dos programas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano, competindo-
lhe verificar a aplicação do programa ou do 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional e os progressos alcançados 
na consecução dos objetivos. Para isso, tem 
em conta os dados financeiros, os 
indicadores comuns e os indicadores 
específicos dos programas ou dos 
programas do fundo de desenvolvimento 
macrorregional, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados e 
nos progressos de utilização de metas 
quantificadas, bem como os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho.
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Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano, competindo-
lhe verificar a aplicação do programa e os 
progressos alcançados na consecução dos 
objetivos. Para isso, tem em conta os dados 
financeiros, os indicadores comuns e os 
indicadores específicos dos programas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, duas vezes por ano, 
competindo-lhe verificar a aplicação do 
programa e os progressos alcançados na 
consecução dos objetivos e a execução dos 
princípios horizontais estabelecidos nos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
regulamento. Para isso, tem em conta os 
dados financeiros, os indicadores comuns e 
os indicadores específicos dos programas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

Or. en

Alteração 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete ao Comité de Monitorização 
analisar cuidadosamente todas as questões 

2. Compete ao Comité de Monitorização 
analisar cuidadosamente todas as questões 
que afetem o desempenho do programa ou 
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que afetem o desempenho do programa. do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete ao Comité de Monitorização 
analisar cuidadosamente todas as questões 
que afetem o desempenho do programa.

2. Compete ao Comité de Monitorização 
analisar cuidadosamente todas as questões 
que afetem o desempenho do programa, 
incluindo a análise de desempenho.

Or. en

Alteração 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité de Monitorização tem de ser 
consultado e emitir um parecer em caso de 
alteração do programa proposta pela 
autoridade de gestão.

3. O Comité de Monitorização tem de ser 
consultado e emitir um parecer em caso de 
alteração do programa ou do programa do 
fundo de desenvolvimento macrorregional
proposta pela autoridade de gestão.

Or. sk
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Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 950
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Comité de Monitorização pode 
apresentar recomendações à autoridade de 
gestão sobre a aplicação do programa e a 
sua avaliação. Compete-lhe monitorizar as 
medidas tomadas na sequência dessas 
recomendações.

4. O Comité de Monitorização pode 
apresentar recomendações à autoridade de 
gestão sobre a aplicação do programa e as 
formas de reduzir a carga administrativa 
dos beneficiários. Compete-lhe 
monitorizar as medidas tomadas na 
sequência dessas recomendações e 
posteriormente reavaliar se cumpre os 
objetivos em termos da gestão de projetos 
e programas de acordo com os critérios 
reconhecidos internacionalmente.

Or. en

Alteração 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Comité de Monitorização pode 
apresentar recomendações à autoridade de 
gestão sobre a aplicação do programa e a 
sua avaliação. Compete-lhe monitorizar as 
medidas tomadas na sequência dessas 
recomendações.

4. O Comité de Monitorização pode 
apresentar recomendações à autoridade de 
gestão sobre a aplicação do programa ou 
do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional e a sua 
avaliação. Compete-lhe monitorizar as 
medidas tomadas na sequência dessas 
recomendações.
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Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 952
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização deve aprovar 
o relatório anual sobre a execução dos 
programas.

Or. en

Alteração 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 43 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Comité de Monitorização deve 
aprovar os relatórios anuais sobre a 
execução dos programas referidos no 
artigo 44.º e os relatórios de progresso 
referidos no artigo 46.º.

Or. en

Alteração 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A partir de 2016 e até 2022 inclusive, o
Estado-Membro tem de apresentar à 
Comissão um relatório anual sobre a 
execução do programa no exercício 
financeiro anterior.

A partir de 2016 e até 2022 inclusive, o 
Estado-Membro tem de apresentar à 
Comissão um relatório anual sobre a 
execução do programa ou do programa do 
fundo de desenvolvimento macrorregional
no exercício financeiro anterior.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de programas cuja dotação 
anual do Fundo não ultrapasse 
75 milhões de euros, o Estado-Membro 
poderá abdicar de apresentar relatórios de 
execução anuais e apresentar esses 
relatórios apenas para 2017 e 2019.

Or. de

Alteração 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
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e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações que tenham sido 
selecionadas para apoio ao abrigo de um 
programa. Devem igualmente referir as 
ações realizadas para cumprir as condições 
ex ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

Or. en

Justificação

A alteração tem como objetivo clarificar quais as operações que devem ser alvo de relatório. 
O termo «operações selecionadas» não é suficientemente específico.

Alteração 957
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
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Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante, a simplificação dos procedimentos 
administrativos e outras questões que 
afetem o desempenho do programa, bem 
como as medidas corretivas adotadas.

Or. en

Alteração 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa
ou do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional e as suas 
prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos e metas quantificadas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados, e de acordo com 
os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho. Os dados 
transmitidos devem basear-se nos valores 
adotados para indicadores de operações 
plenamente executadas e, também, para 
operações selecionadas. Devem igualmente 
referir as ações realizadas para cumprir as 
condições ex ante e outras questões que 
afetem o desempenho do programa ou do 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional, bem como as medidas 
corretivas adotadas.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.
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Alteração 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Todos os dados pessoais devem ser 
discriminados por género. Devem 
igualmente referir as ações realizadas para 
cumprir as condições ex ante e outras 
questões que afetem o desempenho do 
programa, bem como as medidas corretivas 
adotadas e as ações adotadas tendo em 
vista a simplificação administrativa.

Or. en

Alteração 960
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
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financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas.

Or. en

Alteração 961
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante, implicar os parceiros económicos e 
sociais, simplificar os procedimentos 
administrativos, e outras questões que 
afetem o desempenho do programa, bem 
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como as medidas corretivas adotadas.

Or. fr

Justificação

A concertação com os agentes económicos e sociais, assim como a eficácia dos 
procedimentos administrativos, são elementos fundamentais para a aplicação dos programas 
operacionais. A integração destes elementos nos relatórios de avaliação permitirá à 
Comissão identificar melhor os esforços necessários ao nível dos Estados-Membros para 
uma melhor utilização da política de coesão.

Alteração 962
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e 
analisar as informações previstas no n.º 2 
e os progressos alcançados na realização 
dos objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados 
pelas avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º, e informar sobre o 
apoio utilizado para cumprir as metas 
relativas às alterações climáticas.

Suprimido

Or. en

Alteração 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos artigos 
6.º, 7.º e 8.º, e informar sobre o apoio 
utilizado para cumprir as metas relativas às 
alterações climáticas.

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa ou do programa do 
fundo de desenvolvimento 
macrorregional, incluindo a contribuição 
dos Fundos QEC para a alteração dos 
indicadores de resultados, quando esses 
dados sejam facultados pelas avaliações. 
Deve também avaliar a execução das 
ações, de modo a ter em conta os princípios 
consagrados nos artigos 6.º, 7.º e 8.º, e 
informar sobre o apoio utilizado para 
cumprir as metas relativas às alterações 
climáticas.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 964
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos artigos 

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos artigos 
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6.º, 7.º e 8.º, e informar sobre o apoio 
utilizado para cumprir as metas relativas às 
alterações climáticas.

6.º, 7.º e 8.º, e informar sobre o apoio 
utilizado para cumprir as metas relativas às 
alterações climáticas e as ações 
implementadas para atingir os objetivos 
de redução da pobreza.

Or. it

Alteração 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O relatório anual de execução deve 
avaliar o papel dos parceiros referidos no 
artigo 5.º na execução do programa, 
incluindo uma lista dos parceiros 
envolvidos e respetivas responsabilidades 
e pareceres que emitiram em relação à 
execução do programa e à aplicação do 
princípio da parceria e como estes pontos 
de vista foram levados em conta;

Or. en

Alteração 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Além das informações e avaliações 
previstas nos n.ºs 2 e 3, o relatório anual de 
execução apresentado em 2019 e o 
relatório final de execução dos Fundos 
QEC devem incluir informação e avaliar os 
progressos relativos ao cumprimento dos 
objetivos do programa, bem como o seu 

4. Além das informações e avaliações 
previstas nos n.ºs 2 e 3, o relatório anual de 
execução apresentado em 2019 e o 
relatório final de execução dos Fundos 
QEC devem incluir informação e avaliar os 
progressos relativos ao cumprimento dos 
objetivos do programa ou do programa do 
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contributo para a realização da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

fundo de desenvolvimento 
macrorregional, bem como o seu 
contributo para a realização da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode formular 
recomendações sobre quaisquer questões 
relacionadas com a aplicação do programa. 
Nesse caso, a autoridade de gestão deve 
informar a Comissão, no prazo de três 
meses, a partir da tomada das medidas de 
correção.

7. A Comissão pode formular 
recomendações sobre quaisquer questões 
relacionadas com a aplicação do programa
ou do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional. Nesse 
caso, a autoridade de gestão deve informar 
a Comissão, no prazo de três meses, a 
partir da tomada das medidas de correção.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 968
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 7



PE491.054v01-00 100/167 AM\903903jfPT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode formular 
recomendações sobre quaisquer questões 
relacionadas com a aplicação do programa. 
Nesse caso, a autoridade de gestão deve 
informar a Comissão, no prazo de três 
meses, a partir da tomada das medidas de 
correção.

7. A Comissão pode formular 
recomendações sobre quaisquer questões 
relacionadas com a aplicação do programa, 
incluindo a respetiva gestão de projetos e 
programas. Nesse caso, a autoridade de 
gestão deve informar a Comissão, no prazo 
de três meses, a partir da tomada das 
medidas de correção.

Or. en

Alteração 969
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode formular 
recomendações sobre quaisquer questões 
relacionadas com a aplicação do programa. 
Nesse caso, a autoridade de gestão deve 
informar a Comissão, no prazo de três 
meses, a partir da tomada das medidas de 
correção.

7. A Comissão pode formular 
recomendações sobre quaisquer questões 
relacionadas com a aplicação do programa.

Or. en

Alteração 970
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Será publicado um resumo para os 
cidadãos sobre o conteúdo do relatório 
anual de execução e do relatório final.

Suprimido
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Or. en

Alteração 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Será publicado um resumo para os 
cidadãos sobre o conteúdo do relatório 
anual de execução e do relatório final.

8. Será publicado na íntegra o relatório 
anual de execução e o relatório final.

Or. en

Alteração 972
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 44 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Será publicado um resumo para os 
cidadãos sobre o conteúdo do relatório 
anual de execução e do relatório final.

8. Será publicado um resumo para os 
cidadãos sobre o conteúdo do relatório 
anual de execução e do relatório final, bem 
como os próprios relatórios na íntegra.

Or. en

Alteração 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Será organizada uma reunião anual de 
avaliação, a partir de 2016 e até 2022 

1. Será organizada uma reunião anual de 
avaliação, a partir de 2016 e até 2022 
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inclusive, entre a Comissão e cada Estado-
Membro, com vista a analisar o 
desempenho de cada programa, tendo em 
conta o relatório anual de execução e, 
quando aplicável, as observações e 
recomendações da Comissão.

inclusive, entre a Comissão e cada Estado-
Membro, com vista a analisar o 
desempenho de cada programa ou de cada 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional, tendo em conta o relatório 
anual de execução e, quando aplicável, as 
observações e recomendações da 
Comissão.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A reunião anual de avaliação pode 
abranger mais do que um programa. Em 
2017 e 2019, a reunião anual de avaliação 
abordará todos os programas no Estado-
Membro e terá igualmente em conta os 
relatórios de progresso apresentados nesses 
anos, pelo Estado-Membro, em 
conformidade com o artigo 46.º.

2. A reunião anual de avaliação pode 
abranger mais do que um programa ou um 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional. Em 2017 e 2019, a 
reunião anual de avaliação abordará todos 
os programas e programas dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional no 
Estado-Membro e terá igualmente em 
conta os relatórios de progresso 
apresentados nesses anos, pelo Estado-
Membro, em conformidade com o artigo 
46.º.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.
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Alteração 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro e a Comissão podem 
decidir não organizar uma reunião anual de 
avaliação sobre um programa operacional 
em anos diferentes de 2017 e 2019.

3. O Estado-Membro e a Comissão podem 
decidir não organizar uma reunião anual de 
avaliação sobre um programa operacional
ou um programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional em anos 
diferentes de 2017 e 2019.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 45 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de programas cuja dotação 
anual do Fundo não ultrapasse 
75 milhões de euros, haverá reuniões de 
controlo em 2017 e 2019, em derrogação 
às disposições do artigo 45.º, n.º 1.

Or. de

Justificação

No caso do FEDER, do FSE e do Fundo de Coesão, há lugar a uma apresentação anual de 
dados financeiros nos termos do artigo 102.º, n.º 1. Isto cumpre as necessidades orçamentais 
da UE e permite controlar o desempenho dos programas. Para facilitar a execução de 
programas de menor dimensão e proporcional a um risco financeiro reduzido, cria-se, para 
estes programas, uma derrogação à obrigatoriedade de apresentar relatórios de execução 
anuais e de reuniões de controlo. Assim, os programas devem ser obrigados a apresentar 



PE491.054v01-00 104/167 AM\903903jfPT.doc

PT

relatórios sobre a execução nos termos do artigo 44.º, n.os 3 e 4, e também do progresso 
(artigo 46.º) em 2017 e 2019. Para as reuniões anuais definidas no artigo 45.º, n.º 3, deve 
prever-se a possibilidade de se realizarem apenas em 2017 e 2019.

Alteração 977
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas e para os objetivos 
da biodiversidade, incluindo o Natura 
2000, como solicitado pelos Quadros de 
Ação Prioritários nacionais;

Or. en

Alteração 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios qualitativos e 
quantitativos mensuráveis adotados para 
cada programa no quadro de desempenho, 
incluindo para os indicadores referidos 
nos princípios horizontais definidos nos 
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artigos 7.º e 8.º e ao apoio utilizado para os 
objetivos relativos às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto à 
redução da pobreza e à redução das 
disparidades regionais, bem como aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 980
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas e à redução da 
pobreza;
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Or. it

Alteração 981
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) se as ações destinadas a garantir as 
condições ex ante , não realizadas até à 
data de adoção do Contrato de Parceria, 
foram executadas de acordo com o 
calendário estabelecido;

Suprimido

Or. en

Alteração 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) se as ações destinadas a garantir as 
condições ex ante , não realizadas até à 
data de adoção do Contrato de Parceria, 
foram executadas de acordo com o 
calendário estabelecido;

c) se as ações destinadas a garantir as 
condições ex ante , não realizadas até à 
data de adoção do Contrato de Parceria, 
foram executadas em conformidade;

Or. en

Alteração 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 10 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) a introdução de mecanismos para 
assegurar a coordenação entre os Fundos 
QEC e os outros instrumentos financeiros 
nacionais e da União e com o BEI;

(d) a introdução de mecanismos para 
assegurar a coordenação entre os Fundos 
QEC e os outros instrumentos financeiros 
nacionais, macrorregionais e da União e 
com o BEI;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 984
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) as ações destinadas a reforçar a 
capacidade das autoridades do 
Estado-Membro e, quando apropriado, 
dos beneficiários, para gerir e utilizar os 
Fundos QEC;

Suprimido

Or. en

Alteração 985
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) as ações destinadas a reforçar a 
capacidade das autoridades do 
Estado-Membro e, quando apropriado, dos 
beneficiários, para gerir e utilizar os 

f) as ações destinadas a reforçar a 
capacidade das autoridades do 
Estado-Membro e, quando apropriado, dos 
beneficiários, para gerir e utilizar os 
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Fundos QEC; Fundos QEC, incluindo a recomendação 
para a realização de formação em gestão 
de projetos e programas segundo normas 
internacionais de modo a melhorar a 
capacidade administrativa;

Or. en

Alteração 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 10 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) as ações destinadas a reforçar a 
capacidade das autoridades do Estado-
Membro e, quando apropriado, dos 
beneficiários, para gerir e utilizar os fundos 
QEC;

(f) as ações destinadas a reforçar a 
capacidade das autoridades do Estado-
Membro ou do grupo de 
Estados-Membros que criou o fundo de 
desenvolvimento macrorregional e, 
quando apropriado, dos beneficiários, para 
gerir e utilizar os fundos QEC;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 987
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) as ações previstas e as metas 
correspondentes nos programas, 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários;

Suprimido
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Or. en

Alteração 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 10 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) as ações previstas e as metas 
correspondentes nos programas, destinadas 
a reduzir os encargos administrativos para 
os beneficiários;

(g) as ações previstas e as metas 
correspondentes nos programas ou nos 
programas dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional, destinadas a reduzir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, no que se refere à execução do 
Contrato de Parceria.

h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, no que se refere à execução do 
Contrato de Parceria, incluindo uma lista 
dos parceiros envolvidos e respetivas 
responsabilidades e pareceres sobre a 
execução do programa e a aplicação do 
princípio de parceria e como esses pontos 
de vista foram tidos em conta.

Or. en
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Alteração 990
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, no que se refere à execução do 
Contrato de Parceria.

h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, e uma avaliação da qualidade e 
da eficácia dessa parceria no que se refere 
à execução do Contrato de Parceria.

Or. en

Justificação

De modo a atribuírem verdadeiro significado ao princípio de parceria, os Estados-Membros
não devem limitar-se a pormenorizar o papel dado aos parceiros, avaliando também em que 
medida a execução do princípio de parceria foi conseguida.

Alteração 991
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O desempenho da gestão de projetos e 
programas dos parceiros referidos nos 
artigo 5.º na execução do Contrato de 
Parceria;

Or. en

Alteração 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) razões para os constrangimentos na 
execução dos programas dos fundos 
QEC;

Or. en

Alteração 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a Comissão determinar, no prazo de 
três meses, a partir da data de apresentação 
do relatório de progresso, que a informação 
apresentada é incompleta ou pouco precisa, 
pode solicitar informações adicionais ao 
Estado-Membro. O Estado-Membro
fornece à Comissão a informação 
solicitada, no prazo de três meses e, 
quando apropriado, revê o relatório de 
progresso em conformidade.

3. Se a Comissão determinar, no prazo de 
três meses, a partir da data de apresentação 
do relatório de progresso, que a informação 
apresentada é incompleta ou pouco precisa, 
pode solicitar informações adicionais ao 
Estado-Membro ou ao grupo de 
Estados-Membros que criou o fundo de 
desenvolvimento macrorregional. O 
Estado-Membro ou o grupo de 
Estados-Membros que criou o fundo de 
desenvolvimento macrorregional 
fornecem à Comissão a informação 
solicitada, no prazo de três meses e, 
quando apropriado, reveem o relatório de 
progresso em conformidade.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 994
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 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a Comissão determinar, no prazo de 
três meses, a partir da data de apresentação 
do relatório de progresso, que a informação 
apresentada é incompleta ou pouco precisa, 
pode solicitar informações adicionais ao 
Estado-Membro. O Estado-Membro 
fornece à Comissão a informação 
solicitada, no prazo de três meses e, 
quando apropriado, revê o relatório de 
progresso em conformidade.

3. Se a Comissão determinar, no prazo de 
um mês, a partir da data de apresentação 
do relatório de progresso, que a informação 
apresentada é incompleta ou pouco precisa, 
pode solicitar informações adicionais ao 
Estado-Membro. O Estado-Membro 
fornece à Comissão a informação 
solicitada, no prazo de três meses e, 
quando apropriado, revê o relatório de 
progresso em conformidade.

Or. en

Alteração 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em 2017 e 2019, a Comissão elaborará 
um relatório estratégico, resumindo os 
relatórios de progresso dos 
Estados-Membros, que será apresentado ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões.

4. Em 2017 e 2019, a Comissão elaborará 
um relatório estratégico, resumindo os 
relatórios de progresso dos 
Estados-Membros ou do grupo de 
Estados-Membros que criou o fundo de 
desenvolvimento macrorregional, que será 
apresentado ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.
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Alteração 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em 2018 e 2020, a Comissão incluirá no 
seu relatório anual de progresso, a 
apresentar no Conselho Europeu da 
primavera, uma secção resumindo o 
relatório estratégico, em especial no que se 
refere aos progressos alcançados na 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo.

5. Em 2018 e 2020, a Comissão incluirá no 
seu relatório anual de progresso, a 
apresentar no Conselho Europeu da 
primavera, uma secção resumindo o 
relatório estratégico, em especial no que se 
refere aos progressos alcançados na 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e as metas das iniciativas 
emblemáticas da estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

Or. en

Alteração 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QEC, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligentes, sustentável e inclusivo33, e, 
quando apropriado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) e o desemprego.

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas ou 
dos programas dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional, e avaliar 
a sua eficácia, eficiência e impacto. O 
impacto dos programas ou dos programas 
dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QEC, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligentes, sustentável e inclusivo33, e, 
quando apropriado, o Produto Interno 



PE491.054v01-00 114/167 AM\903903jfPT.doc

PT

Bruto (PIB) e o desemprego.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo[32], e, 
quando apropriado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) e o desemprego.

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo[32], e, 
quando apropriado, as metas climáticas, os 
indicadores associados aos princípios 
horizontais, o Produto Interno Bruto (PIB),
o emprego e as metas qualitativas de 
emprego. Os Estados-Membros podem 
utilizar indicadores adicionais, incluindo 
indicadores relacionados com o impacto 
social ou ambiental dos programas.

Or. en

Alteração 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo[32], e, 
quando apropriado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) e o desemprego.

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as 
necessidades regionais e locais, e o 
Produto Interno Bruto (PIB), o desemprego 
e a pobreza.

Or. en

Alteração 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para além do disposto no n.º 1, o 
impacto dos programas será também 
avaliado com base em outros aspetos 
considerados relevantes, tendo em conta 
as especificidades socioeconómicas e 
geográficas de uma dada região.

Or. fr

Alteração 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 

2. Compete aos Estados-Membros ou ao 
grupo de Estados-Membros que criou o 
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avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e recolha dos dados 
necessários e essas avaliações, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns e, 
quando apropriado, aos indicadores 
específicos dos programas.

fundo de desenvolvimento macrorregional 
garantir os recursos necessários para 
efetuar as avaliações, bem como os 
procedimentos a aplicar para a produção e 
recolha dos dados necessários e essas 
avaliações, incluindo os dados relativos aos 
indicadores comuns e, quando apropriado, 
aos indicadores específicos dos programas
ou dos programas dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1002
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e recolha dos dados 
necessários a essas avaliações, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns e, 
quando apropriado, aos indicadores 
específicos dos programas.

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e recolha dos dados 
necessários a essas avaliações, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns e, 
quando apropriado, aos indicadores 
específicos dos programas. Tanto as 
avaliações como a recolha de dados 
devem ser elegíveis para apoio ao abrigo 
da Assistência Técnica.

Or. en

Alteração 1003
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A realização das avaliações é assegurada 
por peritos funcionalmente independentes 
das autoridades responsáveis pela execução 
do programa. A Comissão fornece 
orientações sobres as modalidades das 
avaliações.

3. A realização das avaliações é assegurada 
por peritos funcionalmente independentes 
das autoridades responsáveis pela execução 
do programa ou do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional. A 
Comissão fornece orientações sobres as 
modalidades das avaliações.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1004
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A realização das avaliações é assegurada 
por peritos funcionalmente independentes 
das autoridades responsáveis pela execução 
do programa. A Comissão fornece 
orientações sobre as modalidades de 
realização das avaliações.

3. A realização das avaliações é assegurada 
por peritos funcionalmente independentes 
das autoridades responsáveis pela execução 
do programa. A equipa de peritos que 
assegura as avaliações deve envolver os 
parceiros delegados através de processos 
transparentes respeitados por, e 
independentes de, qualquer entidade 
governamental do Estado-Membro. A 
Comissão fornece orientações sobre as 
modalidades de realização das avaliações.

Or. en

Alteração 1005
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as avaliações serão publicadas 
na íntegra.

Suprimido

Or. en

Alteração 1006
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 47 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as avaliações serão publicadas na 
íntegra.

4. O relatório final de todas as avaliações 
será publicado na íntegra.

Or. en

Alteração 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela realização de avaliações ex ante, tendo 
em vista uma maior qualidade na 
elaboração dos programas.

1. Os Estados-Membros ou o grupo de 
Estados-Membros que criou o fundo de 
desenvolvimento macrorregional são 
responsáveis pela realização de avaliações 
ex ante, tendo em vista uma maior 
qualidade na elaboração dos programas ou 
dos programas dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional.

Or. sk
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Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As avaliações ex ante são efetuadas sob 
a tutela da autoridade responsável pela 
preparação dos programas. São 
apresentadas à Comissão ao mesmo tempo 
que o programa e juntamente com um 
relatório de síntese. As regras específicas 
dos Fundos podem estabelecer limites para 
a combinação da avaliação ex ante com a 
avaliação de outro programa.

2. As avaliações ex ante são efetuadas sob 
a tutela da autoridade responsável pela 
preparação dos programas ou dos 
programas dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional. São apresentadas à 
Comissão ao mesmo tempo que o 
programa ou o programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional e 
juntamente com um relatório de síntese. As 
regras específicas dos Fundos podem 
estabelecer limites para a combinação da 
avaliação ex ante com a avaliação de outro 
programa ou programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1009
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As avaliações ex ante são efetuadas sob 
a tutela da autoridade responsável pela 

2. As avaliações ex ante são efetuadas sob 
a tutela da autoridade responsável pela 
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preparação dos programas. São 
apresentadas à Comissão ao mesmo tempo 
que o programa e juntamente com um 
relatório de síntese. As regras específicas 
dos Fundos podem estabelecer limites para 
a combinação da avaliação ex ante com a 
avaliação de outro programa.

preparação dos programas. São 
apresentadas à Comissão ao mesmo tempo 
que o programa e juntamente com um 
relatório de síntese. As regras específicas 
dos Fundos podem estabelecer limites para 
a combinação das avaliações ex ante para 
programas com um contributo da UE 
inferior a 150 milhões de euros cada.

Or. en

Alteração 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o contributo para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta 
determinados objetivos temáticos e 
prioridades, bem como as necessidades 
nacionais e regionais;

a) o contributo para os objetivos da União 
em termos de coesão e a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta 
determinados objetivos temáticos e 
prioridades, bem como as necessidades 
nacionais e regionais;

Or. fr

Alteração 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o contributo para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta 
determinados objetivos temáticos e 
prioridades, bem como as necessidades 
nacionais e regionais;

a) o contributo para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta 
determinados objetivos temáticos, 
princípios horizontais definidos nos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
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regulamento e prioridades, bem como as 
necessidades nacionais e regionais;

Or. en

Alteração 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) a coerência da afetação dos recursos 
orçamentais com os objetivos do programa;

(c) a coerência da afetação dos recursos 
orçamentais com os objetivos do programa
ou do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas com o quadro estratégico
comum, o Contrato de Parceria e as 
recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas com o quadro estratégico 
comum e o Contrato de Parceria;

Or. fr
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Alteração 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas com o quadro estratégico 
comum, o Contrato de Parceria e as 
recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas e princípios horizontais 
definidos nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do 
presente regulamento, o quadro 
estratégico comum, o Contrato de Parceria 
e as recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

Or. en

Alteração 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas com o quadro estratégico 
comum, o Contrato de Parceria e as 
recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

(d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas ou dos programas dos 
fundos de desenvolvimento 
macrorregional com o quadro estratégico 
comum, o Contrato de Parceria e as 
recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

Or. sk



AM\903903jfPT.doc 123/167 PE491.054v01-00

PT

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) a relevância e clareza dos indicadores 
propostos para o programa;

(e) a relevância e clareza dos indicadores 
propostos para o programa ou o programa 
do fundo de desenvolvimento 
macrorregional;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1017
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a adequação dos recursos humanos e a 
capacidade administrativa para gerir o 
programa;

Suprimido

Or. en

Alteração 1018
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a adequação dos recursos humanos e a 
capacidade administrativa para gerir o 
programa;

i) a adequação dos recursos humanos e a 
capacidade administrativa para gerir o 
programa com uma avaliação da sua 
competência de gestão de projetos e 
programas;

Or. en

Alteração 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a adequação dos recursos humanos e a 
capacidade administrativa para gerir o 
programa;

(i) a adequação dos recursos humanos e a 
capacidade administrativa para gerir o 
programa ou o programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) a adequação dos procedimentos de 
monitorização do programa e de recolha 
dos dados necessários para efetuar 

(j) a adequação dos procedimentos de 
monitorização do programa ou do 
programa do fundo de desenvolvimento 
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avaliações; macrorregional e de recolha dos dados 
necessários para efetuar avaliações;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação;

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo medidas para remover barreiras 
à acessibilidade para pessoas com 
deficiência;

Or. en

Alteração 1022
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação;

l) a adequação das medidas previstas para 
garantir a igualdade de oportunidades real 
e eficaz entre homens e mulheres e lutar 
contra a discriminação;

Or. es
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Justificação

A garantia da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e a luta contra a 
discriminação deve ser contemplada.

Alteração 1023
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação;

l) a adequação de quaisquer medidas 
previstas para promover a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres e 
evitar a discriminação, quando adequado;

Or. en

Alteração 1024
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) a adequação das medidas previstas para 
promover o desenvolvimento sustentável.

m) a adequação das medidas previstas para 
promover o desenvolvimento sustentável, 
incluindo os impactos líquidos 
quantificados das alterações climáticas.

Or. en

Alteração 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea m)
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Texto da Comissão Alteração

m) a adequação das medidas previstas para 
promover o desenvolvimento sustentável.

m) a adequação das medidas previstas para 
promover o desenvolvimento sustentável e 
a prevenção de futuros custos externos 
adicionais para a sociedade europeia em 
conformidade com o artigo 8.º do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1026
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea m) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Medidas tomadas para envolver os 
parceiros referidos no artigo 5.º, 
incluindo parceiros económicos e sociais, 
assim como medidas destinadas a 
simplificar os procedimentos 
administrativos;

Or. en

Alteração 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

m-A) a adequação das medidas previstas 
ou tomadas para envolver os parceiros 
referidos no artigo 5.º na preparação, 
execução, avaliação e monitorização do 
Contrato de Parceria e dos programas.
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Or. en

Alteração 1028
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se o programa cumpre os objetivos de 
acordo com as normas internacionais 
para os critérios de avaliação da gestão de 
projetos e programas;

Or. en

Alteração 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A avaliação ex ante inclui, se for caso 
disso, os requisitos em matéria de 
avaliação ambiental estratégica definidos 
na Diretiva 2001/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 
2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente[33].

4. A avaliação ex ante inclui os requisitos 
em matéria de avaliação ambiental 
estratégica definidos na 
Diretiva 2001/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 
2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente[33] e inclui avaliações dos 
impactos dos programas nas alterações 
climáticas.

Or. en

Alteração 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A avaliação ex ante inclui, se for caso 
disso, os requisitos em matéria de 
avaliação ambiental estratégica definidos 
na Diretiva 2001/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 
2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente[33].

4. A avaliação ex ante inclui os requisitos 
em matéria de avaliação ambiental 
estratégica definidos na 
Diretiva 2001/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 
2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente[33], incluindo as avaliações de 
impacto dos programas na biodiversidade 
e nas alterações climáticas.

Or. en

Justificação

De modo a assegurar a integração do desenvolvimento sustentável ao longo dos programas, 
tal como exigido no artigo 8.º, as avaliações ex ante dos programas propostos devem avaliar 
todos os aspetos ambientais relevantes, em especial as alterações climáticas e a 
biodiversidade. Tal é particularmente importante para alcançar as metas da UE até 2020 nas 
duas áreas e para evitar programas contraprodutivos.

Alteração 1031
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão define um plano 
de avaliação, para cada programa, e 
apresenta-o em conformidade com as 
regras específica dos Fundos.

1. É definido um plano de avaliação, para 
cada programa, e apresentado em 
conformidade com as regras específica dos 
Fundos.

Or. en

Alteração 1032
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o período de programação, as 
autoridades de gestão efetuam avaliações, 
incluindo para determinar a eficácia, a 
eficiência e o impacto de cada programa, 
com base no plano de avaliação. Pelo 
menos uma vez durante o período de 
programação, será realizada uma avaliação 
para determinar de que forma os Fundos 
QEC contribuíram para os objetivos de 
cada prioridade. Todas as avaliações são 
analisadas pelo Comité de Monitorização e 
transmitidas à Comissão.

3. Durante o período de programação, as 
autoridades de gestão efetuam avaliações, 
incluindo para determinar a eficácia, a 
eficiência e o impacto de cada programa ou 
programa do fundo de desenvolvimento 
macrorregional, com base no plano de 
avaliação. Pelo menos uma vez durante o 
período de programação, será realizada 
uma avaliação para determinar de que 
forma os Fundos QEC contribuíram para 
os objetivos de cada prioridade. Todas as 
avaliações são analisadas pelo Comité de 
Monitorização e transmitidas à Comissão.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 49 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em linha com os resultados da 
avaliação referida no n.º 3, as autoridades 
de gestão devem efetuar as alterações e as 
melhorias necessárias aos mecanismos e 
procedimentos de execução dos 
programas.

Or. en
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Alteração 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 49 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, por sua iniciativa, 
avaliar os programas.

4. A Comissão pode, por sua iniciativa, 
avaliar os programas ou os programas dos 
fundos de desenvolvimento 
macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 
nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

As avaliações ex post são realizadas pela
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com as metas das iniciativas emblemáticas 
da estratégia da União para um 
desenvolvimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e os requisitos específicos 
estabelecidos nas regras específicas dos 
Fundos. As avaliações ex post têm de ser 
concluídas até 31 de dezembro de 2023.

Or. en
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Alteração 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 50 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e a eficiência dos 
Fundos QEC e o seu contributo para a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
conformidade com os requisitos 
específicos estabelecidos nas regras 
específicas dos Fundos. As avaliações ex 
post têm de ser concluídas até 31 de 
dezembro de 2023.

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão, pelos Estados-Membros ou 
pelos grupos de Estados-Membros que 
criaram os fundos de desenvolvimento 
macrorregional, em estreita colaboração. 
Têm como objetivo examinar a eficácia e a 
eficiência dos Fundos QEC e o seu 
contributo para a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, em conformidade com os 
requisitos específicos estabelecidos nas 
regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia 
da União para um crescimento 

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a satisfação 
das necessidades regionais e locais, em 
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inteligente, sustentável e inclusivo, em 
conformidade com os requisitos 
específicos estabelecidos nas regras 
específicas dos Fundos. As avaliações ex 
post têm de ser concluídas até 31 de 
dezembro de 2023.

conformidade com os requisitos 
específicos estabelecidos nas regras 
específicas dos Fundos. As avaliações ex 
post devem conter uma avaliação dos 
possíveis constrangimentos à execução 
dos programas dos Fundos QEC. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

Or. en

Alteração 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa da Comissão ou em seu 
nome, os Fundos QEC podem apoiar as 
medidas de preparação, monitorização, 
assistência administrativa e técnica, 
avaliação, auditoria e controlo que sejam 
necessárias para a execução do presente 
regulamento.

Por iniciativa da Comissão ou em seu 
nome, os Fundos QEC podem apoiar as 
medidas de preparação, monitorização, 
assistência administrativa e técnica, 
avaliação, auditoria e controlo e regimes de 
subvenções de apoio à competitividade e 
ao emprego que sejam necessários para a 
execução do presente regulamento.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum. Em conformidade com a Declaração do Conselho Europeu de 30 de 
janeiro de 2012, a União e os Estados-Membros têm de modernizar as suas economias e de 
reforçar a sua competitividade, para garantir um crescimento sustentável. A União e os 
Estados-Membros devem seguir uma abordagem coerente e assente numa base alargada, 
conjugando uma consolidação orçamental inteligente que preserve o investimento, com 
medidas estruturais em prol do crescimento futuro e do emprego.

Alteração 1039
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 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de 
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, incluindo com os países 
terceiros. Para garantir uma maior 
eficiência na comunicação ao público em 
geral e mais sinergias entre as ações de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados a estas 
ações ao abrigo do presente regulamento 
contribuirão igualmente para a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estas prioridades estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento;

f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de 
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, também nas organizações 
da sociedade civil, incluindo com os países 
terceiros. Para garantir uma maior 
eficiência na comunicação ao público em 
geral e mais sinergias entre as ações de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados a estas 
ações ao abrigo do presente regulamento 
contribuirão igualmente para abranger a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estas prioridades estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 1040
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) a criação de sistemas nacionais e 
regionais de resolução amigável de litígios 
decorrentes de diferentes interpretações 
de textos, conflitos relacionados com 
auditorias, verificações e modalidades de 
pagamento, em geral, todas as medidas 
decorrentes de litígios entre os 
beneficiários;

Or. en
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Alteração 1041
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) informação assim como formação 
inicial e contínua dos parceiros e 
beneficiários/gestores do projeto e 
administradores dos projetos 
mencionados no artigo 5.º;

Or. en

Alteração 1042
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) recomendação, e respetiva 
disponibilização, de formação em gestão 
de projetos e programas no sentido de 
fomentar o reforço da capacidade 
administrativa;

Or. en

Alteração 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) regimes de subvenções de apoio à 
competitividade e ao emprego, realizados 
no âmbito dos fundos de desenvolvimento 
macrorregional e aplicados à totalidade 
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do período de implementação de projetos 
macrorregionais no quadro das 
prioridades dos programas dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum. Em conformidade com a Declaração do Conselho Europeu de 30 de 
janeiro de 2012, a União e os Estados-Membros têm de modernizar as suas economias e de 
reforçar a sua competitividade, para garantir um crescimento sustentável. A União e os 
Estados-Membros devem seguir uma abordagem coerente e assente numa base alargada, 
conjugando uma consolidação orçamental inteligente que preserve o investimento, com 
medidas estruturais em prol do crescimento futuro e do emprego. A prática tem demonstrado 
que o crescimento real e o emprego apenas são possíveis de alcançar com base em conteúdos 
concretos. No caso dos fundos de desenvolvimento macrorregional, o conteúdo concreto é 
constituído pelos projetos macrorregionais concretos, implementados no âmbito das 
prioridades dos fundos de desenvolvimento macrorregional.

Alteração 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) assistência a organizações de 
representação de outras organizações e a 
organizações não-governamentais
temáticas, a parceiros, redes e associações 
económicas e sociais que representem 
autoridades locais, urbanas e regionais, a 
trabalhar ao nível da UE na política de 
coesão, para apoiar a criação de redes 
com parceiros nacionais e regionais no 
Comité de Monitorização e para promover 
um diálogo estruturado entre eles e com a 
Comissão. Além disso, a assistência pode 
incluir a promoção de intercâmbios de 
pareceres e da cooperação entre os 
parceiros que trabalham em questões 
temáticas específicas nas redes temáticas 
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existentes e novas.

Or. en

Alteração 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) assistência para apoiar os 
intercâmbios de pareceres e a cooperação 
nas redes temáticas existentes e novas 
compostas pelos grupos de ação locais 
referidos no artigo 30.º do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1046
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros, dos parceiros em 
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matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

conformidade com o artigo 5.º, 
nomeadamente parceiros económicos e 
sociais e dos beneficiários em matéria de 
gestão e utilização dos Fundos QEC. Estas 
ações podem abranger períodos de 
programação anteriores e posteriores.

Or. en

Alteração 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

1. Por iniciativa dos Estados-Membros ou 
dos grupos de Estados-Membros que 
criaram os fundos de desenvolvimento 
macrorregional, os Fundos QEC podem 
apoiar ações de preparação, gestão, 
monitorização, avaliação, informação e 
comunicação, criação de redes, resolução 
de litígios, controlo e auditoria e regimes 
de subvenções de apoio à competitividade 
e ao emprego. Os Fundos QEC podem ser 
utilizados pelos Estados-Membros para 
apoiar ações destinadas a reduzir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários, incluindo sistemas 
eletrónicos de intercâmbio de dados e 
ações de reforço da capacidade das 
autoridades dos Estados-Membros ou dos 
grupos de Estados-Membros que criaram 
os fundos de desenvolvimento 
macrorregional e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

Or. sk
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Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros, das autoridades 
regionais ou locais, e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores. Nos países que entraram 
recentemente para a União Europeia, 
estas medidas devem ser imediatamente 
adotadas pelo Estado-Membro em causa, 
para que as autoridades regionais e locais 
possam gerir com celeridade a 
complexidade dos fundos europeus 
relacionados com o regulamento.

Or. fr

Alteração 1049
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 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros, dos parceiros referidos 
no artigo 5.º e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Além disso, o intercâmbio de 
pareceres e de boas práticas junto dos 
grupos de ação locais referidos no 
artigo 30.º deve ser promovido ao nível 
nacional. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

Or. en

Alteração 1050
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
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controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

controlo e auditoria. Os Fundos QEC
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros, dos parceiros e dos 
beneficiários em matéria de gestão e 
utilização dos Fundos QEC. Estas ações 
podem abranger períodos de programação 
anteriores e posteriores.

Or. en

Alteração 1051
László Surján

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

1. Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
reforço da capacidade, preparação, gestão, 
monitorização, avaliação, informação e 
comunicação, criação de redes, resolução 
de litígios, controlo e auditoria. Os Fundos 
QEC podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

Or. en
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Alteração 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 52 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que um nível adequado de assistência 
técnica nos seus programas operacionais 
é alocado aos parceiros referidos no 
artigo 5.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) do 
presente regulamento de modo a facilitar 
o envolvimento e a participação desses 
parceiros na preparação e execução dos 
Contratos de Parceria e na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
programas.

Or. en

Alteração 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas de assistência técnica 
executadas por iniciativa da Comissão, ou 
em seu nome, podem ser financiadas a 100 
%.

2. As medidas de assistência técnica 
executadas por iniciativa da Comissão, ou 
em seu nome, bem como os projetos 
macrorregionais implementados no 
âmbito das prioridades dos programas dos 
fundos de desenvolvimento 
macrorregional sob a forma de grandes 
projetos que abranjam o território de, pelo 
menos, quatro Estados-Membros
participantes na estratégia 
macrorregional aprovada e que apliquem 
regimes de subvenções de apoio à 
competitividade e ao emprego, podem ser 
financiados a 100 %
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Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum. Em conformidade com a Declaração do Conselho Europeu de 30 de 
janeiro de 2012, a União e os Estados-Membros têm de modernizar as suas economias e de 
reforçar a sua competitividade, para garantir um crescimento sustentável. A União e os 
Estados-Membros devem seguir uma abordagem coerente e assente numa base alargada, 
conjugando uma consolidação orçamental inteligente que preserve o investimento, com 
medidas estruturais em prol do crescimento futuro e do emprego. Trata-se de objetivos 
estratégicos da União, realizados através da cooperação macrorregional supranacional na 
implementação de projetos macrorregionais que apliquem regimes de subvenções de apoio à 
competitividade e ao emprego. Uma vez que, neste caso, se trata de uma combinação de 
vários objetivos estratégicos da União, é necessário que exista a possibilidade de financiar a 
100 % os projetos macrorregionais implementados no âmbito das prioridades dos fundos de 
desenvolvimento macrorregional sob a forma de grandes projetos que abranjam o território 
de, pelo menos, quatro Estados-Membros participantes na estratégia macrorregional 
aprovada e que apliquem regimes de subvenções de apoio à competitividade e ao emprego.

Alteração 1054
László Surján

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas de assistência técnica 
executadas por iniciativa da Comissão, ou 
em seu nome, podem ser financiadas a 
100 %.

2. As medidas de assistência técnica de
iniciativa da Comissão ou do 
Estado-Membro, ou executadas em nome
da Comissão podem ser financiadas a 
100 %.

Or. en

Alteração 1055
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 53 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando é necessário o 
cofinanciamento estatal, este pode ocorrer 
através de meios privados.

Or. de

Alteração 1056
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) aplicação de uma percentagem 
forfetária de receita para o tipo de 
operação em causa;

Suprimido

Or. en

Alteração 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cálculo do valor corrente da receita 
líquida da operação, tendo em conta a 
aplicação do princípio do 
poluidor-pagador e, se for caso disso, as 
considerações em matéria de capital 
próprio associadas à prosperidade relativa 
do Estado-Membro em causa.

b) cálculo do valor corrente da receita 
líquida da operação, tendo em conta a 
internalização dos custos sociais e 
ambientais externos para todos os meios 
de transporte e o princípio do 
poluidor-pagador, assim como as 
considerações em matéria de capital 
próprio associadas à prosperidade relativa 
do Estado-Membro em causa.

Or. en
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Alteração 1058
Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A despesa elegível da operação a 
cofinanciar não pode exceder o valor 
corrente do custo de investimento da 
operação, após dedução do valor corrente 
da receita líquida, determinado de acordo 
com um destes métodos.

A despesa elegível da operação a 
cofinanciar não pode exceder o valor 
corrente do custo de investimento da 
operação, após dedução do valor corrente 
da receita líquida, determinado de acordo 
com um destes métodos, com a exceção de 
investimentos em infraestruturas 
sustentáveis de baixo teor de CO2 nas 
quais as despesas elegíveis correspondam 
ao valor atual do custo de investimento do 
projeto.

Or. de

Justificação

Alguns operadores de transporte estão obrigados a gerar sempre receitas, enquanto outros 
não têm essa obrigação. A aplicação desta norma fará com que uma taxa de cofinanciamento 
da UE idêntica leve a uma maior disponibilização de meios comunitários para os projetos 
que já sejam inteiramente ou quase inteiramente patrocinados por dinheiros públicos. Os 
projetos que geram receitas receberão, comparativamente, menos fundos da UE.

Alteração 1059
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade o 
artigo 142.º, a fim de estabelecer a taxa 
fixa referida na alínea a).

Suprimido

Or. en
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Alteração 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade o 
artigo 142.º, a fim de estabelecer a taxa 
fixa referida na alínea a).

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade o 
artigo 142.º, a fim de estabelecer a taxa 
fixa referida na alínea a) e o método 
referido na alínea b).

Or. en

Justificação

A adoção da metodologia é uma medida de âmbito geral que pretende complementar 
determinados elementos não essenciais do ato legislativo de base.

Alteração 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota a metodologia indicada 
na alínea b), por meio de ato de execução, 
em conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

A adoção da metodologia é uma medida de âmbito geral que pretende complementar 
determinados elementos não essenciais do ato legislativo de base.

Alteração 1062
Nuno Teixeira
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 são aplicáveis unicamente 
às operações cujo custo total seja superior a 
1 milhão de euros.

3. Os n.os 1 e 2 são aplicáveis unicamente 
às operações cujo custo total elegível seja 
superior a 1 milhão de euros.

Or. pt

Justificação

Só se considera razoável efetuar uma análise da operação geradora de receita, normalmente 
designada por funding-gap, quando os investimentos elegíveis sejam superiores a 1 milhão de 
euros e não quando o custo total da obra (investimento elegível e não elegível) seja superior 
a esse montante. Pretende-se assim simplificar o processo de candidatura para o 
beneficiário, garantindo a transparência da atribuição dos fundos estruturais.

Alteração 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 54 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para calcular a receita líquida de 
acordo com os n.ºs 1 e 2, não se deve ter 
em conta as transações económicas 
realizadas entre entidades pertencentes a 
um mesmo perímetro de consolidação 
contabilística, conforme a metodologia do 
Sistema Europeu de Contas, SEC, e as 
normas aplicáveis a nível nacional e da 
União.

Or. es

Justificação

Considera-se que para o cálculo de receitas, não se deverão incluir as receitas provenientes 
de transações realizadas entre entidades que fazem parte de um mesmo perímetro de 
consolidação contabilística.
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Alteração 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 54 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para calcular a receita líquida, 
ficarão isentas, de acordo com os n.ºs 1 e 
2 deste artigo, as transações económicas 
realizadas entre entidades pertencentes a 
um mesmo perímetro de consolidação 
contabilística, conforme a metodologia do 
Sistema Europeu de Contas, SEC, e as 
normas aplicáveis a nível nacional e da 
União.

Or. es

Alteração 1065
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais, exceto quando sejam 
estabelecidas regras específicas no presente 
regulamento ou com base no presente 
regulamento ou, ainda, nas regras 
específicas dos Fundos.

1. A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais, exceto quando sejam 
estabelecidas regras específicas no presente 
regulamento ou com base no presente 
regulamento ou, ainda, nas regras 
específicas dos Fundos. As regras da 
elegibilidade da despesa garantem a 
igualdade de tratamento entre os projetos 
de PPP e os projetos ao abrigo de um 
contrato de gestão pública.

Or. en

Alteração 1066
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais, exceto quando sejam 
estabelecidas regras específicas no presente 
regulamento ou com base no presente 
regulamento ou, ainda, nas regras 
específicas dos Fundos.

(1) A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais ou com as regras acordadas 
pelo grupo de Estados-Membros no 
contrato que institui o fundo de 
desenvolvimento macrorregional, exceto 
quando sejam estabelecidas regras 
específicas no presente regulamento ou 
com base no presente regulamento ou, 
ainda, nas regras específicas dos Fundos.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1067
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais, exceto quando sejam 
estabelecidas regras específicas no presente 
regulamento ou com base no presente 
regulamento ou, ainda, nas regras 
específicas dos Fundos.

1. A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais, com exceção das despesas 
realizadas no âmbito de projetos europeus 
de cooperação territorial, e exceto quando 
sejam estabelecidas regras específicas no 
presente regulamento ou com base no 
presente regulamento ou, ainda, nas regras 
específicas dos Fundos. 

Or. fr
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Justificação

É indispensável um regime comum para que as entidades privadas dos vários 
Estados-Membros não fiquem sujeitas a uma distorção da concorrência aquando da 
elaboração dos programas de cooperação territorial.

</Amend>

Alteração 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As operações não podem ser 
selecionadas, para apoio dos Fundos 
QEC, quando tenham sido materialmente 
concluídas ou totalmente executadas 
antes da apresentação do pedido de 
financiamento ao abrigo do programa, 
pelo beneficiário, à autoridade de gestão, 
independentemente de todos os 
pagamentos correspondentes terem sido 
efetuados pelo beneficiário.

Suprimido

Or. en

Alteração 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As operações não podem ser 
selecionadas, para apoio dos Fundos 
QEC, quando tenham sido materialmente 
concluídas ou totalmente executadas
antes da apresentação do pedido de 
financiamento ao abrigo do programa, 
pelo beneficiário, à autoridade de gestão, 
independentemente de todos os 
pagamentos correspondentes terem sido 

Suprimido
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efetuados pelo beneficiário.

Or. es

Alteração 1070
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente artigo não prejudica a 
aplicação das regras de elegibilidade para a 
assistência técnica concedida por 
iniciativa da Comissão, como previsto no 
artigo 51.º.

5. O presente artigo não prejudica a 
aplicação das regras de elegibilidade para a 
assistência técnica.

Or. en

Alteração 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Uma operação pode receber apoio de um 
ou vários Fundos QEC e de outros 
instrumentos da União, desde que o item 
de despesa indicado no pedido de 
pagamento para reembolso por um dos 
Fundos QEC não receba apoio de outro 
fundo ou instrumento da União, nem apoio 
do mesmo Fundo no âmbito de outro 
programa.

8. Uma operação pode receber apoio de um 
ou vários Fundos QEC e de outros 
instrumentos da União, desde que o item 
de despesa indicado no pedido de 
pagamento para reembolso por um dos 
Fundos QEC não receba apoio de outro 
fundo ou instrumento da União, nem apoio 
do mesmo Fundo no âmbito de outro 
programa ou programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 



PE491.054v01-00 152/167 AM\903903jfPT.doc

PT

Estratégico Comum.

Alteração 1072
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 8 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1) O apoio concedido através de uma 
região deve ser reembolsado na totalidade 
em caso de deslocalização do beneficiário 
para outra região, Estado-Membro ou 
para fora da UE;

Or. en

Alteração 1073
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 55 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Para as operações realizadas no 
âmbito dos programas de cooperação 
territorial europeia, a Comissão 
estabelece um regime de apoio específico 
a fim de evitar qualquer distorção da 
concorrência entre operadores.

Or. fr

Justificação

É indispensável um regime comum para que as entidades privadas dos vários 
Estados-Membros não fiquem sujeitas a uma distorção da concorrência aquando da 
elaboração dos programas de cooperação territorial.

Alteração 1074
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 57 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) montantes fixos até 100 000 euros de 
contribuição pública;

c) montantes fixos até 200 000 euros de 
contribuição pública ou uma percentagem 
de 7 % a 10 % em caso de projetos 
agrupados ou ações de rede;

Or. en

Alteração 1075
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 57 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) montantes fixos até 100 000 euros de 
contribuição pública;

(c) montantes fixos até 100 000 euros de 
contribuição pública pela União;

Or. de

Justificação

É importante deixar claro que no caso do financiamento não se trata apenas de «montantes 
públicos», mas de recursos da UE.

Alteração 1076
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 57 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) financiamento de taxa fixa, 
determinado pela aplicação de uma 
percentagem a uma ou várias categorias 
definidas de custos.

(d) financiamento de taxa fixa, 
determinado pela aplicação de uma 
percentagem a uma ou várias categorias 
definidas de custos. Estes montantes fixos 
cobrem também o custo por hora.
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Or. de

Alteração 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 57 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Dentro das empresas, só as pequenas 
e médias empresas são elegíveis para 
subvenções.

Or. en

Alteração 1078
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

(a) uma taxa fixa até 30 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

Or. de

Alteração 1079
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

(a) uma taxa fixa até 25 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

Or. de

Justificação

As taxas fixas para custo indiretos contribuem para a simplificação administrativa. Para que 
este efeito possa ocorrer na sua plenitude, a taxa fixa deve ser ligeiramente aumentada no 
local, consoante as necessidades.

Alteração 1080
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

a) uma taxa fixa até 25 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

Or. en

Justificação

As percentagens de taxa fixa devem ser superiores porque, juntamente com outros modos de 
custos simplificados, são uma das mais importantes ferramentas para simplificar e 
racionalizar o trabalho da política de coesão no terreno, ou seja, ao nível dos beneficiários 
finais, tais como as pequenas empresas e o desenvolvimento rural.
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Alteração 1081
Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

a) uma taxa fixa até 25 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
operação e beneficiário;

Or. en

Alteração 1082
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma taxa fixa até 15 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;

(b) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;

Or. de

Justificação

As taxas fixas para custo indiretos contribuem para a simplificação administrativa. Para que 
este efeito possa ocorrer na sua plenitude, a taxa fixa deve ser ligeiramente aumentada no 
local, consoante as necessidades.

Alteração 1083
Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) uma taxa fixa até 15 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;

b) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;

Or. en

Justificação

As percentagens de taxa fixa devem ser superiores porque, juntamente com outros modos de 
custos simplificados, são uma das mais importantes ferramentas para simplificar e 
racionalizar o trabalho da política de coesão no terreno, ou seja, ao nível dos beneficiários
finais, tais como as pequenas empresas e o desenvolvimento rural.

Alteração 1084
Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 58 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) uma taxa fixa até 15 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;

b) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;

Or. en

Alteração 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As contribuições em espécie que 
consistam no fornecimento de obras, bens, 
serviços, terrenos e imóveis, cujo 
pagamento em dinheiro comprovado 
mediante fatura ou outro documento de 
valor probatório equivalente não tenha sido 

1. As contribuições em espécie que 
consistam no fornecimento de obras, bens, 
serviços, terrenos e imóveis, cujo 
pagamento em dinheiro comprovado 
mediante fatura ou outro documento de 
valor probatório equivalente não tenha sido 
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efetuado, podem ser consideradas elegíveis 
desde que as regras de elegibilidade dos 
Fundos QEC e do programa permitam essa 
possibilidade e estejam preenchidas as 
seguintes condições:

efetuado, podem ser consideradas elegíveis 
desde que as regras de elegibilidade dos 
Fundos QEC, do programa e do programa 
do fundo de desenvolvimento 
macrorregional permitam essa 
possibilidade e estejam preenchidas as 
seguintes condições:

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as regras de elegibilidade do programa 
permitem essa possibilidade;

(a) as regras de elegibilidade do programa
ou do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional
permitem essa possibilidade;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1087
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a aquisição de terrenos não construídos 
ou construídos, num montante superior a 

(b) a aquisição de terrenos construídos, 
num montante superior a 10 % do total da 
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10 % do total da despesa elegível para a 
operação em causa. Em casos excecionais e 
devidamente justificados, pode ser 
permitida uma percentagem mais elevada 
para operações relativas à preservação do 
ambiente;

despesa elegível para a operação em causa. 
Em casos excecionais e devidamente 
justificados, pode ser permitida uma 
percentagem mais elevada para operações 
relativas à preservação do ambiente;

Or. de

Justificação

O objetivo desta alteração é que as superfícies em pousio passem a poder ser classificadas 
como ilimitadamente elegíveis, pelo que não deverá ser estabelecido limite máximo para o 
valor total do subsídio.

Alteração 1088
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a aquisição de terrenos não construídos 
ou construídos, num montante superior a
10 % do total da despesa elegível para a 
operação em causa. Em casos excecionais e 
devidamente justificados, pode ser 
permitida uma percentagem mais elevada 
para operações relativas à preservação do 
ambiente;

(b) a aquisição de terrenos não construídos 
ou construídos, num montante que, 
contabilizando apenas o valor do terreno, 
seja superior a 10 % do total da despesa 
elegível para a operação em causa. Em 
casos excecionais e devidamente 
justificados, pode ser permitida uma 
percentagem mais elevada para operações 
relativas à preservação do ambiente;

Or. de

Justificação

Uma formulação mais esclarecedora, após diálogo com a Comissão. Vem especificar a 
intenção da Comissão e a prática corrente de que este regulamento se debruça sobre o 
terreno e não sobre o montante de apoio de uma construção que eventualmente já lá exista.

Alteração 1089
Manfred Weber
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a aquisição de terrenos não construídos 
ou construídos, num montante superior a 
10 % do total da despesa elegível para a 
operação em causa. Em casos excecionais e 
devidamente justificados, pode ser 
permitida uma percentagem mais elevada 
para operações relativas à preservação do 
ambiente;

(b) a aquisição de terrenos não construídos 
ou construídos, e para o terreno não 
construído num montante superior a 10 % 
do total da despesa elegível para a 
operação em causa. Em casos excecionais e 
devidamente justificados, pode ser 
permitida uma percentagem mais elevada 
para operações relativas à preservação do 
ambiente;

Or. de

Justificação

É preciso esclarecer que o limite de 10 % do montante elegível se dirige exclusivamente ao 
terreno não construído (a determinar através de uma avaliação ou outra análise equivalente).

Alteração 1090
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no artigo
13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 
2006/112/CE, e desde que não sejam 
incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA, se forem pagos por um 
beneficiário que não seja uma pessoa não 
considerada sujeito passivo, como definida 
no artigo 13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da 
Diretiva 2006/112/CE, e desde que 
representem, para os beneficiários das 
ajudas, um custo real, efetivamente 
suportado para a realização da ação ou do 
projeto.

Or. it
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Justificação

Para alguns beneficiários das várias programações, o IVA representa um custo, exatamente 
como as despesas de realização dos investimentos, as despesas técnicas e gerais. Em 
especial, para alguns tipos de beneficiários que não têm possibilidade nem de obter a isenção 
do pagamento do IVA, nem de recuperar posteriormente o valor do IVA, estes custos
representam uma limitação que leva muitos potenciais requerentes a renunciar à 
apresentação de uma candidatura às ajudas.

Alteração 1091
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no artigo 
13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 
2006/112/CE, e desde que não sejam 
incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

(c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
unicamente elegíveis se não forem 
recuperáveis ao abrigo da legislação 
nacional em matéria de IVA.

Or. de

Alteração 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA.
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sujeito passivo, como definida no 
artigo 13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da 
Diretiva 2006/112/CE, e desde que não 
sejam incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

Or. en

Alteração 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no 
artigo 13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da 
Diretiva 2006/112/CE, e desde que não 
sejam incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA.

Or. en

Alteração 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA.
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que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no 
artigo 13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da 
Diretiva 2006/112/CE, e desde que não 
sejam incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

Or. en

Alteração 1095
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no 
artigo 13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da 
Diretiva 2006/112/CE, e desde que não 
sejam incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

c) o imposto sobre o valor acrescentado
recuperável.

Or. en

Alteração 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As operações apoiadas pelos Fundos 
QEC, sujeitas às derrogações referidas nos 
n.ºs 2 e 3, e às regras específicas dos 
Fundos, devem ser localizadas na zona 
abrangida pelo programa a título do qual 

1. As operações apoiadas pelos Fundos 
QEC, sujeitas às derrogações referidas nos 
n.ºs 2 e 3, e às regras específicas dos 
Fundos, devem ser localizadas na zona 
abrangida pelo programa a título do qual 
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são apoiadas (a seguir, designada por 
«zona do programa»).

são apoiadas (a seguir, designada por 
«zona do programa ou zona do programa 
do fundo de desenvolvimento 
macrorregional»).

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão pode aceitar que 
uma operação seja realizada fora da zona 
do programa, mas dentro da União, desde 
que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

2. A autoridade de gestão pode aceitar que 
uma operação seja realizada fora da zona 
do programa ou da zona do programa do 
fundo de desenvolvimento 
macrorregional, mas dentro da União, 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a operação gera benefícios para a zona (a) a operação gera benefícios para a zona 
do programa ou a zona do programa do 
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do programa; fundo de desenvolvimento 
macrorregional;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o montante total atribuído a título do 
programa às operações localizadas fora da 
zona do programa não excede 10 % da 
ajuda do FEDER, do Fundo de Coesão e do 
FEAMP para a prioridade em causa, ou 
ainda, 3 % do apoio do FEADER 
concedido para o programa;

(b) o montante total atribuído a título do 
programa ou do programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional às 
operações localizadas fora da zona do 
programa não excede 10 % da ajuda do 
FEDER, do Fundo de Coesão e do FEAMP 
para a prioridade em causa, ou ainda, 3 % 
do apoio do FEADER concedido para o 
programa ou para o programa do fundo de 
desenvolvimento macrorregional;

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.

Alteração 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) o montante total atribuído a título do 
programa às operações localizadas fora da 
zona do programa não excede 10 % da 
ajuda do FEDER, do Fundo de Coesão e do 
FEAMP para a prioridade em causa, ou 
ainda, 3 % do apoio do FEADER 
concedido para o programa;

b) o montante total atribuído a título do 
programa às operações localizadas fora da 
zona do programa não excede 10 % da 
ajuda do FEDER, do Fundo de Coesão e do 
FEAMP para a prioridade em causa, ou 
ainda, 5 % do apoio do FEADER 
concedido para o programa;

Or. en

Alteração 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o montante total atribuído a título do 
programa às operações localizadas fora da 
zona do programa não excede 10 % da 
ajuda do FEDER, do Fundo de Coesão e do 
FEAMP para a prioridade em causa, ou 
ainda, 3 % do apoio do FEADER 
concedido para o programa;

b) o montante total atribuído a título do 
programa às operações localizadas fora da 
zona do programa não é inferior a 1 % 
mas não excede 10 % da ajuda do FEDER, 
do Fundo de Coesão e do FEAMP para a 
prioridade em causa, ou ainda, 3 % do 
apoio do FEADER concedido para o 
programa; Os referidos montantes podem 
ser atribuídos às ações enumeradas no 
artigo 87.º, n.º 2, alínea c), subalíneas v) e 
vi). 

Or. fr

Justificação

Os parceiros devem ser incentivados a investir uma parte da sua dotação fora da zona do 
programa, por exemplo, em ações de cooperação transfronteiras, transnacional e inter-
regional e estratégias macrorregionais e para as bacias marítimas, visando uma aplicação 
eficaz do princípio de coesão territorial. 

Alteração 1102
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o comité de monitorização autorizou a 
operação ou os tipos de operação em 
causa;

Suprimido

Or. en

Alteração 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 2 – artigo 60 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) as obrigações em matéria de gestão, 
controlo e auditoria da operação são 
asseguradas pelas autoridades responsáveis 
pelo programa ao abrigo do qual a 
operação é apoiada ou foram celebrados 
acordos com as autoridades da zona de 
execução da operação.

(d) as obrigações em matéria de gestão, 
controlo e auditoria da operação são 
asseguradas pelas autoridades responsáveis 
pelo programa ou pelo programa do fundo 
de desenvolvimento macrorregional ao 
abrigo do qual a operação é apoiada ou 
foram celebrados acordos com as 
autoridades da zona de execução da 
operação.

Or. sk

Justificação

Esta alteração tem em consideração a complementação da parte inovadora do Quadro 
Estratégico Comum.


