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Alteração 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos deve reembolsar 
a contribuição dos Fundos QEC, se no 
prazo de cinco anos a partir do pagamento 
final ao beneficiário ou, quando aplicável, 
no prazo previsto nas regras dos auxílios 
estatais, for objeto de:

Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos deve reembolsar 
a contribuição dos Fundos QEC, se no 
prazo de dez anos a partir do pagamento 
final ao beneficiário ou, quando aplicável, 
no prazo previsto nas regras dos auxílios 
estatais, for objeto de:

Or. de

Justificação

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

Alteração 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos deve reembolsar 
a contribuição dos Fundos QEC, se no 
prazo de cinco anos a partir do pagamento 
final ao beneficiário ou, quando aplicável, 
no prazo previsto nas regras dos auxílios 
estatais, for objeto de:

Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos deve reembolsar 
a contribuição dos Fundos QEC, se no 
prazo de dez anos a partir do pagamento 
final ao beneficiário ou, quando aplicável, 
no prazo previsto nas regras dos auxílios 
estatais, for objeto de:

Or. en
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Alteração 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos deve reembolsar 
a contribuição dos Fundos QEC, se no 
prazo de cinco anos a partir do pagamento 
final ao beneficiário ou, quando aplicável, 
no prazo previsto nas regras dos auxílios 
estatais, for objeto de:

Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos - com exceção 
das que tiverem acabado a sua vida útil e 
tiverem sido riscadas do inventário 
quando foram amortizadas do ponto de 
vista contabilístico, de acordo com a 
legislação aplicável - deve reembolsar a 
contribuição dos Fundos QEC, se no prazo 
de cinco anos a partir do pagamento final 
ao beneficiário ou, quando aplicável, no 
prazo previsto nas regras dos auxílios 
estatais, for objeto de:

Or. es

Justificação

Às vezes a vida útil, sobretudo em investimentos em equipamentos de I&D, é inferior ao 
período de cinco anos ou de invariabilidade das operações. Portanto, parece-nos necessário 
abrir uma exceção para essas situações.

Alteração 1107
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) mudança de propriedade de um item de 
infraestrutura que confira a uma empresa 
ou entidade pública uma vantagem 
indevida; ou

(b) mudança de propriedade de um item de 
infraestrutura que confira a uma empresa 
ou entidade pública uma vantagem 
indevida, exceto se a exploração ou a 
propriedade das infraestruturas 
cofinanciadas pelos fundos estruturais for 
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transferida para um operador no quadro 
de uma oferta competitiva que respeite a 
legislação da UE; ou

Or. en

Alteração 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Parte II - artigo 61 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na apreciação de projetos de grande 
envergadura (a partir de 25 milhões de 
euros), a Comissão deve dispor de todas 
as informações necessárias para poder 
avaliar se a contribuição financeira dos 
Fundos contribuiria para perdas 
consideráveis de postos de trabalho em 
determinadas zonas da União Europeia, a 
fim de garantir que o financiamento 
comunitário não promova deslocalizações 
no seio da União.

Or. de

Alteração 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As operações apoiadas pelo FSE e as 
operações apoiadas por outros Fundos 
QEC, que não envolvam investimentos em 
infraestruturas ou investimentos 
produtivos, reembolsam a contribuição do 
Fundo apenas quando sejam obrigadas a 

2. As operações apoiadas pelo FSE e as 
operações apoiadas por outros Fundos 
QEC, que não envolvam investimentos em 
infraestruturas ou investimentos 
produtivos, reembolsam a contribuição do 
Fundo apenas quando sejam obrigadas a 
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manter o investimento pelas regras dos 
auxílios estatais e nos casos de cessação ou 
deslocalização de uma atividade produtiva 
dentro do prazo previsto nessas regras.

manter o investimento pelas regras dos 
auxílios estatais e nos casos de cessação ou 
deslocalização de uma atividade produtiva 
no prazo de dez anos.

Or. en

Alteração 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não são aplicáveis às 
contribuições destinadas ou provenientes 
de instrumentos financeiros ou a qualquer 
operação sujeita à cessação de uma 
atividade produtiva por razões de 
insolvência não fraudulenta.

3. Os n.ºs 1 e 2 não são aplicáveis a 
qualquer operação sujeita à cessação de 
uma atividade produtiva por razões de 
insolvência não fraudulenta.

Or. en

Alteração 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 61 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os n.ºs 1 e 2 não serão aplicáveis às 
operações que consistam na aquisição de 
bens móveis, quando estes forem riscados 
do inventário do beneficiário, uma vez 
que tiverem acabado a sua vida útil, e 
quando foram amortizadas do ponto de 
vista contabilístico, de acordo com a 
legislação aplicável.

Or. es
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Justificação

Considera-se que para determinar a invariabilidade das operações deve ter-se em conta que 
quando se fazem investimentos em bens móveis (por exemplo, investimentos em equipamentos 
de I&D) os bens adquiridos têm uma determinada vida útil, que em muitos casos pode ser 
inferior ao período de invariabilidade das operações contemplado no referido n.º 1 do artigo 
61.º. Isto implica que o beneficiário dos fundos estruturais deve manter, no seu balanço e 
fisicamente nas suas instalações, equipamentos que já não são úteis, com o consequente 
prejuízo económico.

Alteração 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 63 – título

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidades dos Estados-Membros Responsabilidades dos Estados-Membros e 
dos grupos de Estados-Membros que 
estabeleceram um fundo de 
desenvolvimento macro-regional

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 63 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem cumprir as 
obrigações em matéria de gestão, controlo 
e auditoria, e assumir as responsabilidades 
que delas decorrem, como estabelecido nas 
regras sobre a gestão partilhada do 
Regulamento Financeiro e nas regras 
específicas dos Fundos. Em conformidade 

1. Os Estados-Membros ou os grupos de 
Estados-Membros que estabeleceram um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
devem cumprir as obrigações em matéria 
de gestão, controlo e auditoria, e assumir as 
responsabilidades que delas decorrem, 
como estabelecido nas regras sobre a 
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com o princípio da gestão partilhada, os 
Estados-Membros são responsáveis pela 
gestão e pelo controlo dos programas.

gestão partilhada do Regulamento 
Financeiro e nas regras específicas dos 
Fundos. Em conformidade com o princípio 
da gestão partilhada, os Estados-Membros 
são responsáveis pela gestão e pelo 
controlo dos programas. O grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
é responsável pela gestão e pelo controlo 
do programa de desenvolvimento macro-
regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
que os seus sistemas de gestão e de 
controlo dos programas respeitam as 
disposições pertinentes das regras 
específicas dos Fundos e funcionam de 
forma eficaz.

2. Compete aos Estados-Membros ou aos 
grupos de Estados-Membros que 
estabeleceram um fundo de 
desenvolvimento macro-regional garantir 
que os seus sistemas de gestão e de 
controlo dos programas respeitam as 
disposições pertinentes das regras 
específicas dos Fundos e funcionam de 
forma eficaz.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1115
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 63 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro é responsável pela 
definição e aplicação de um procedimento 
para a apreciação e a resolução 
independentes de litígios relacionados 
com a seleção ou realização de operações 
cofinanciadas pelos Fundos QEC. Sob 
pedido, o Estado-Membro comunica os 
resultados dessa apreciação à Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 1116
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 63 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro é responsável pela 
definição e aplicação de um procedimento 
para a apreciação e a resolução 
independentes de litígios relacionados com 
a seleção ou realização de operações 
cofinanciadas pelos Fundos QEC. Sob 
pedido, o Estado-Membro comunica os 
resultados dessa apreciação à Comissão.

3. O Estado-Membro é responsável pela 
definição e aplicação de um procedimento 
com igual de representação de ambas as 
partes entre a autoridade de gestão e a 
entidade representante do beneficiário, 
assegurando a apreciação e a resolução 
independentes de litígios relacionados com 
a seleção, a execução, o controlo e os 
pagamentos ou com a realização de 
operações cofinanciadas pelos Fundos 
QEC. O Estado-Membro comunica os 
resultados dessa apreciação e das soluções 
propostas à Comissão com o objetivo de 
criar um portal de informações das 
autoridades de gestão, dos beneficiários e 
dos parceiros referidos no artigo 5.º. 

Or. en
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Alteração 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 63 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro é responsável pela 
definição e aplicação de um procedimento 
para a apreciação e a resolução 
independentes de litígios relacionados com 
a seleção ou realização de operações 
cofinanciadas pelos Fundos QEC. Sob 
pedido, o Estado-Membro comunica os 
resultados dessa apreciação à Comissão.

3. O Estado-Membro ou os grupos de 
Estados-Membros que estabeleceram um 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
são responsáveis pela definição e aplicação 
de um procedimento para a apreciação e a 
resolução independentes de litígios 
relacionados com a seleção ou realização 
de operações cofinanciadas pelos Fundos 
QEC. Os Estados-Membros ou os grupos 
de Estados-Membros que estabeleceram 
fundos de desenvolvimento macro-
regional comunicam os resultados dessa 
apreciação à Comissão.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 63 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O intercâmbio oficial de informações 
entre o Estado-Membro e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 
de intercâmbio de dados criado em 
conformidade com os termos e as 
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 

4. O intercâmbio oficial de informações 
entre o Estado-Membro ou o grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
e a Comissão é efetuado através de um 
sistema eletrónico de intercâmbio de dados 
criado em conformidade com os termos e 
as condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Os 
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refere o artigo 143.º, n.º 3. referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 143.º, n.º 3.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1119
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 63 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O intercâmbio oficial de informações 
entre o Estado-Membro e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 
de intercâmbio de dados criado em 
conformidade com os termos e as 
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 143.º, n.º 3.

4. O intercâmbio oficial de informações 
entre o Estado-Membro e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 
de intercâmbio de dados criado em 
conformidade com os termos e as 
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 143.º, n.º 3. Sempre que 
possível, estes dados devem estar 
discriminados por sexo.

Or. en

Alteração 1120
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 64

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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Or. de

Alteração 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 64

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

O objetivo é evitar a proliferação de organismos e intervenientes que tornam a gestão e o 
sistema de controlo ainda mais complexos. Embora haja outras de decisões do Parlamento 
Europeu sobre esta questão, existe a convicção de que a Comissão REGI deve clarificar o seu 
ponto de vista sobre o procedimento de acreditação.

Alteração 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 64

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Alteração 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o [artigo 56.º, n.º 
3] do Regulamento Financeiro, qualquer 

1. Em conformidade com o [artigo 56.º, n.º 
3] do Regulamento Financeiro, qualquer 
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organismo responsável pela gestão e pelo 
controlo da despesa relativa aos Fundos 
QEC tem de ser acreditado mediante 
decisão formal de uma autoridade 
acreditadora a nível ministerial.

organismo responsável pela gestão e pelo 
controlo da despesa relativa aos Fundos 
QEC tem de ser acreditado mediante 
decisão formal de uma autoridade 
acreditadora a nível ministerial, desde que 
a Comissão, ao longo dos últimos 
períodos de financiamento, tenha podido 
adquirir confiança suficiente nas 
estruturas administrativas do Estado-
Membro.

Or. de

Alteração 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte II - artigo 64 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso, em anteriores períodos de 
financiamento, se tenham verificado 
incertezas quanto à capacidade 
administrativa de um Estado-Membro, as 
funções de autoridade acreditadora são 
assumidas pela Comissão;

Or. de

Alteração 1125
Ivars Godmanis

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 64 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de acreditação é também 
responsável pela supervisão do organismo 
acreditado, podendo retirar essa 
acreditação mediante decisão formal, se 
um ou vários critérios de acreditação 
deixarem de estar preenchidos, salvo 

4. A autoridade de acreditação é também 
responsável pela supervisão do organismo 
acreditado, podendo retirar essa 
acreditação mediante decisão formal, se 
um ou vários critérios de acreditação 
deixarem de estar preenchidos, salvo 
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quando o organismo adote as medidas 
corretivas necessárias durante o período 
probatório que será estabelecido pela 
autoridade acreditadora em função da 
gravidade do problema. A autoridade de 
acreditação deve comunicar imediatamente 
à Comissão a aplicação de qualquer 
período probatório a um organismo 
acreditado e qualquer decisão de retirada 
da acreditação.

quando o organismo adote as medidas 
corretivas necessárias durante o período 
probatório que será estabelecido pela 
autoridade acreditadora em função da 
gravidade do problema. A autoridade de 
acreditação deve comunicar imediatamente 
à Comissão a aplicação de qualquer 
período probatório a um organismo 
acreditado e qualquer decisão de retirada 
da acreditação. O Estado-Membro pode 
optar por não criar uma autoridade de 
acreditação específica, mas antes 
assegurar o processo de acreditação no 
seio de um organismo de auditoria 
independente existente;

Or. en

Alteração 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 64 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Estado-Membro pode designar um 
organismo de coordenação que será 
responsável por manter o contacto com a 
Comissão e fornecer-lhe informações, 
promover uma aplicação uniforme das 
regras da União, apresentar um relatório de 
síntese sobre a situação a nível nacional de 
todas as declarações de gestão e pareceres 
de auditoria, bem como por coordenar a 
aplicação de medidas corretivas das 
eventuais deficiências comuns.

5. O Estado-Membro ou o grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
pode designar um organismo de 
coordenação que será responsável por 
manter o contacto com a Comissão e 
fornecer-lhe informações, promover uma 
aplicação uniforme das regras da União, 
apresentar um relatório de síntese sobre a 
situação a nível nacional de todas as 
declarações de gestão e pareceres de 
auditoria, bem como por coordenar a 
aplicação de medidas corretivas das 
eventuais deficiências comuns.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
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estratégico comum. 

Alteração 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte II - artigo 64 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve publicar  um 
relatório anual sobre as medidas adotadas 
pela Comissão e pelos Estados-Membros  
como contributo para a simplificação 
(Art. 4.º, n.10); nesse contexto, há que ter 
igualmente em conta o princípio da 
proporcionalidade (art. 4.º, n.5);

Or. de

Alteração 1128
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve certificar-se, com base 
na informação disponível, incluindo o 
procedimento de acreditação, a 
declaração anual de gestão, os relatórios 
anuais de controlo, o parecer anual de 
auditoria, o relatório anual de execução e 
as auditorias realizadas pelos organismos 
nacionais e da União, que os Estados-
Membros dispõem de sistemas de gestão e 
de controlo conformes com o presente 
regulamento e as regras específicas dos 
Fundos e que esses sistemas funcionam de 
forma eficaz durante a aplicação dos 
programas.

1. A Comissão deve certificar-se, com base 
na informação disponível, nomeadamente 
os relatórios anuais de controlo, o parecer 
anual de auditoria, o relatório anual de 
execução e as auditorias realizadas pelos 
organismos nacionais e da União, que os 
Estados-Membros dispõem de sistemas de 
gestão e de controlo conformes com o 
presente regulamento e as regras 
específicas dos Fundos e que esses 
sistemas funcionam de forma eficaz 
durante a aplicação dos programas.

Or. de
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Alteração 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve certificar-se, com base 
na informação disponível, incluindo o 
procedimento de acreditação, a declaração 
anual de gestão, os relatórios anuais de 
controlo, o parecer anual de auditoria, o 
relatório anual de execução e as auditorias 
realizadas pelos organismos nacionais e da 
União, que os Estados-Membros dispõem 
de sistemas de gestão e de controlo 
conformes com o presente regulamento e 
as regras específicas dos Fundos e que 
esses sistemas funcionam de forma eficaz 
durante a aplicação dos programas.

1. A Comissão deve certificar-se, com base 
na informação disponível, incluindo o 
procedimento de acreditação, a declaração 
anual de gestão, os relatórios anuais de 
controlo, o parecer anual de auditoria, o 
relatório anual de execução e as auditorias 
realizadas pelos organismos nacionais e da 
União, que os Estados-Membros ou os 
grupos de Estados-Membros que 
estabeleceram um fundo de 
desenvolvimento macro-regional dispõem 
de sistemas de gestão e de controlo 
conformes com o presente regulamento e 
as regras específicas dos Fundos e que 
esses sistemas funcionam de forma eficaz 
durante a aplicação dos programas.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 65 – n.° 2 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das auditorias realizadas 
pelos Estados-Membros, os funcionários 
ou representantes autorizados da Comissão 
podem efetuar auditorias ou controlos no 

Sem prejuízo das auditorias realizadas 
pelos Estados-Membros, os funcionários 
ou representantes autorizados da Comissão 
podem efetuar auditorias ou controlos no 
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local mediante aviso prévio adequado. O 
âmbito dessas auditorias e desses controlos 
pode incluir, em particular, a verificação da 
eficácia dos sistemas de gestão e de 
controlo de um programa ou parte de um 
programa, as operações e a avaliação da 
boa gestão financeira das operações ou 
programas. Podem participar nessas 
auditorias funcionários ou representantes 
autorizados do Estado-Membro.

local mediante aviso prévio com pelo 
menos 10 dias úteis, exceto em casos de 
urgência. O âmbito dessas auditorias e 
desses controlos pode incluir, em 
particular, a verificação da eficácia dos 
sistemas de gestão e de controlo de um 
programa ou parte de um programa, as 
operações e a avaliação da boa gestão 
financeira das operações ou programas. 
Podem participar nessas auditorias 
funcionários ou representantes autorizados 
do Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A alteração restabelece a prática utilizada no atual período de programação (artigo 7.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006).

Alteração 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 65 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das auditorias realizadas 
pelos Estados-Membros, os funcionários 
ou representantes autorizados da Comissão 
podem efetuar auditorias ou controlos no 
local mediante aviso prévio adequado. O 
âmbito dessas auditorias e desses controlos 
pode incluir, em particular, a verificação da 
eficácia dos sistemas de gestão e de 
controlo de um programa ou parte de um 
programa, as operações e a avaliação da 
boa gestão financeira das operações ou 
programas. Podem participar nessas 
auditorias funcionários ou representantes 
autorizados do Estado-Membro.

Sem prejuízo das auditorias realizadas 
pelos Estados-Membros ou pelos grupos 
de Estados-Membros que estabeleceram 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional, os funcionários ou representantes 
autorizados da Comissão podem efetuar 
auditorias ou controlos no local mediante 
aviso prévio adequado. O âmbito dessas 
auditorias e desses controlos pode incluir, 
em particular, a verificação da eficácia dos 
sistemas de gestão e de controlo de um 
programa ou parte de um programa, as 
operações e a avaliação da boa gestão 
financeira das operações ou programas. 
Podem participar nessas auditorias 
funcionários ou representantes autorizados 
do Estado-Membro ou do grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
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fundo de desenvolvimento macro-
regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 65 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os funcionários ou representantes 
autorizados da Comissão, devidamente 
mandatados para a realização das 
auditorias no local, têm acesso a todos os 
registos, documentos e metadados, 
independentemente do suporte em que se 
encontrem arquivados, no que se refere à 
despesa cofinanciada pelos Fundos QEC 
ou aos sistemas de gestão e de controlo. Os 
Estados-Membros fornecem, mediante 
pedido, cópias desses registos, documentos 
e metadados à Comissão.

Os funcionários ou representantes 
autorizados da Comissão, devidamente 
mandatados para a realização das 
auditorias no local, têm acesso a todos os 
registos, documentos e metadados, 
independentemente do suporte em que se 
encontrem arquivados, no que se refere à 
despesa cofinanciada pelos Fundos QEC 
ou aos sistemas de gestão e de controlo. Os 
Estados-Membros ou os grupos de 
Estados-Membros que estabeleceram 
fundos de desenvolvimento macro-
regional fornecem, mediante pedido, 
cópias desses registos, documentos e 
metadados à Comissão. 

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1133
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 65 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode solicitar a um Estado-
Membro que tome as medidas necessárias 
para garantir o funcionamento eficaz do 
seu sistema de gestão e de controlo ou a 
regularidade da despesa em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos.

3. A Comissão pode solicitar a um Estado-
Membro ou a um grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional que tome 
as medidas necessárias para garantir o 
funcionamento eficaz do seu sistema de 
gestão e de controlo ou a regularidade da 
despesa em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 65 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode solicitar a um Estado-
Membro que examine uma denúncia 
apresentada à Comissão sobre a seleção ou 
realização de operações cofinanciadas 
pelos Fundos QEC ou o funcionamento do 
sistema de gestão e de controlo.

4. A Comissão pode solicitar a um Estado-
Membro ou a um grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional que 
examine uma denúncia apresentada à 
Comissão sobre a seleção ou realização de 
operações cofinanciadas pelos Fundos 
QEC ou o funcionamento do sistema de 
gestão e de controlo.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 
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Alteração 1135
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II - Artigo 65 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As auditorias e os controlos são 
realizados em conformidade com o 
princípio "só uma vez" da LPE e devem 
ser proporcionais ao montante do auxílio 
estatal atribuído a uma operação e ao seu 
nível de risco. Compete ao Comité de 
Coordenação dos Fundos, referido no 
artigo 143.º, definir as regras de 
execução;

Or. en

Alteração 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 66 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autorizações orçamentais da União, 
relativas a cada programa, são concedidas 
sob a forma de frações anuais para cada 
Fundo, durante o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020. A decisão da Comissão 
que adota o programa constitui a decisão 
de financiamento na aceção dada pelo 
artigo 75.º, n.º 2, do Regulamento 
Financeiro e, uma vez notificada ao 
Estado-Membro em causa, corresponde a 
um compromisso jurídico como definido 
no mesmo regulamento.

As autorizações orçamentais da União, 
relativas a cada programa ou programa de 
desenvolvimento macro-regional, são 
concedidas sob a forma de frações anuais 
para cada Fundo, durante o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020. A decisão da 
Comissão que adota o programa ou 
programa de desenvolvimento macro-
regional constitui a decisão de 
financiamento na aceção dada pelo artigo 
75.º, n.º 2, do Regulamento Financeiro e, 
uma vez notificada ao Estado-Membro ou 
ao grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional em causa, corresponde a 
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um compromisso jurídico como definido 
no mesmo regulamento.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1137
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 66 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à reserva de 
desempenho, as autorizações orçamentais 
seguem a decisão da Comissão que 
aprova a alteração do programa.

Suprimido

Or. de

Alteração 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 66 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à reserva de 
desempenho, as autorizações orçamentais 
seguem a decisão da Comissão que 
aprova a alteração do programa.

Suprimido

Or. es

Alteração 1139
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 66 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à reserva de 
desempenho, as autorizações orçamentais 
seguem a decisão da Comissão que 
aprova a alteração do programa.

Suprimido

Or. en

Alteração 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 66 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à reserva de 
desempenho, as autorizações orçamentais 
seguem a decisão da Comissão que aprova 
a alteração do programa.

No que diz respeito à reserva de 
desempenho, as autorizações orçamentais 
seguem a decisão da Comissão que aprova 
a alteração do programa ou do programa 
de desenvolvimento macro-regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1141
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II - Artigo 66 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições dos capítulos I e II não 
impedem, de nenhuma forma, o 
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pagamento integral dos montantes de 
ajuda devidos até à data ao beneficiário, 
nem afetam negativamente os seus 
interesses económicos e financeiros na 
realização bem sucedida do projeto;

Or. en

Alteração 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 67 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos assumem a forma de 
pré-financiamento, pagamentos intercalares 
e pagamentos do saldo anual, quando 
aplicável, do saldo final.

2. Os pagamentos assumem a forma de 
pré-financiamento, pagamentos intercalares 
e um pagamento do saldo final.

Or. fr

Alteração 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 67 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos assumem a forma de 
pré-financiamento, pagamentos intercalares 
e pagamentos do saldo anual, quando 
aplicável, do saldo final.

2. Os pagamentos assumem a forma de 
pré-financiamento, pagamentos intercalares 
e pagamentos do saldo final.

Or. it

Justificação

Considera-se que o apuramento anual de contas pode aumentar os encargos administrativos 
das autoridades de gestão.
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Alteração 1144
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II - Artigo 67 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A.) Não pode ser exigido aos 
beneficiários que adiantem uma parte do 
financiamento público: os 
Estados-Membros devem disponibilizar o 
financiamento da operação, bem como os 
pagamentos intercalares antes do 
lançamento da fase inicial e das fases 
seguintes, de forma atempada, a fim de 
evitar uma interrupção injustificada da 
operação;

Or. en

Alteração 1145
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 67 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os pagamentos atrasados aos 
beneficiários devido ao não respeito dos 
prazos estabelecidos nos textos ou a 
atrasos no processamento estão sujeitos 
ao pagamento de juros de mora, ao abrigo 
da legislação da UE relacionada com os 
termos de pagamentos;

Or. en

Alteração 1146
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II - Artigo 67 – n.º 3-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-C. Os beneficiários reconhecidos, as 
entidades intermediárias representativas 
que possam fornecer garantias não 
bancárias, os que já desenvolveram ações 
com financiamento público, não são 
obrigados a apresentarem garantia 
bancária. De qualquer forma, as 
autoridades de gestão devem reduzir a 
utilização de garantias bancárias e dar 
preferência a outras formas de garantia. 
As estruturas de resolução de litígios, 
referidas no artigo 63.º, n.º3, são 
competentes para tratar as reclamações 
neste domínio.

Or. en

Alteração 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 71 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os montantes indicados nos programas 
apresentados pelos Estados-Membros, nas 
previsões de despesa, nas declarações de 
despesa, nos pedidos de pagamento, nas 
contas anuais e na despesa mencionada nos 
relatórios anuais e finais de execução são 
expressos em euros.

Os montantes indicados nos programas 
apresentados pelos Estados-Membros ou 
nos programas de desenvolvimento 
macro-regional apresentados por grupos 
de Estados-Membros que estabeleceram 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional, nas previsões de despesa, nas 
declarações de despesa, nos pedidos de 
pagamento, nas contas anuais e na despesa 
mencionada nos relatórios anuais e finais 
de execução são expressos em euros.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 



PE491.056v01-00 26/178 AM\903905PT.doc

PT

.

Alteração 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 71-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º-A
Princípio geral da utilização do 

pré-financiamento
O pré-financiamento só é utilizado para 
fazer pagamentos aos beneficiários no 
âmbito da execução do programa. Deve 
ser rapidamente disponibilizado ao 
organismo responsável para o efeito.

Or. en

Justificação

O artigo 72.º, n.º 2, da proposta RDC aparenta prever o princípio geral apenas no caso do 
pré-financiamento inicial. A alteração destina-se a tornar a regra geral comum a todos os 
fundos abrangidos pelo RDC, para todos os pré-financiamentos.

Alteração 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 72 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da decisão da Comissão 
que adota o programa, a Comissão paga 
um montante a título de pré-financiamento 
inicial para todo o período de programação. 
O pré-financiamento inicial é pago em 
frações, de acordo com as necessidades 
orçamentais. As frações encontram-se 
definidas nas regras específicas dos 

1. Na sequência da decisão da Comissão 
que adota o programa ou o programa de 
desenvolvimento macro-regional, a 
Comissão paga um montante a título de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. O pré-
financiamento inicial é pago em frações, de 
acordo com as necessidades orçamentais. 
As frações encontram-se definidas nas
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Fundos. regras específicas dos Fundos.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pré-financiamento só pode ser 
utilizado para fazer pagamentos aos 
beneficiários no âmbito da execução do 
programa. Deve ser rapidamente 
disponibilizado ao organismo responsável 
para o efeito.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 72.º, n.º 2, da proposta RDC aparenta prever o princípio geral apenas no caso do 
pré-financiamento inicial. A alteração destina-se a tornar a regra geral comum a todos os 
fundos abrangidos pelo RDC, para todos os pré-financiamentos.

Alteração 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pré-financiamento só pode ser 
utilizado para fazer pagamentos aos 
beneficiários no âmbito da execução do 
programa. Deve ser rapidamente 
disponibilizado ao organismo responsável 

2. O pré-financiamento só pode ser 
utilizado para fazer pagamentos aos 
beneficiários no âmbito da execução do 
programa ou do programa de 
desenvolvimento macro-regional. Deve 
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para o efeito. ser rapidamente disponibilizado ao 
organismo responsável para o efeito.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1152
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II - Artigo 72 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A.) Os beneficiários podem optar por 
apenas lançarem a operação relacionada 
com a execução do programa após a 
receção do pré-financiamento ou de um 
compromisso da autoridade de gestão que 
estabeleça um prazo imperativo para o 
pagamento;

Or. en

Alteração 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 73 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante pago como pré-financiamento 
é objeto de apuramento total nas contas da 
Comissão, aquando do encerramento do 
programa.

O montante pago como pré-financiamento 
é objeto de apuramento total nas contas da 
Comissão, aquando do encerramento do 
programa ou do programa de 
desenvolvimento macro-regional.

Or. sk
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Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1154
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 74 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que:

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de seis meses, sempre que:

Or. en

Alteração 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 74 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que:

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de seis meses, sempre que:

Or. en

Alteração 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 74 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que:

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de seis meses, sempre que:

Or. it

Justificação

Considera-se que a interrupção dum pedido de pagamento intercalar por um período máximo 
de nove meses é um período longo demais.

Alteração 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 74 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O gestor orçamental delegado pode 
limitar a interrupção à parte da despesa 
coberta pelo pedido de pagamento visado 
pelos elementos referidos no n.º 1. O gestor 
orçamental delegado comunica 
imediatamente ao Estado-Membro e à 
autoridade de gestão o motivo da 
interrupção e solicita-lhes que corrijam a 
situação. A interrupção cessa por decisão 
do gestor orçamental delegado logo que 
tenham sido tomadas as medidas 
necessárias.

2. O gestor orçamental delegado pode 
limitar a interrupção à parte da despesa 
coberta pelo pedido de pagamento visado 
pelos elementos referidos no n.º 1. O gestor 
orçamental delegado comunica 
imediatamente ao Estado-Membro ou ao 
grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional e à autoridade de gestão o 
motivo da interrupção e solicita-lhes que 
corrijam a situação. A interrupção cessa 
por decisão do gestor orçamental delegado 
logo que tenham sido tomadas as medidas 
necessárias.

Or. sk
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Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1158
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de fevereiro do ano seguinte ao 
final do período contabilístico, os Estados 
Membros apresentam à Comissão os 
seguintes documentos e informações, em 
conformidade com o artigo 56.º do 
Regulamento Financeiro:

1. Até 30 de junho do ano seguinte ao final 
do período contabilístico, os Estados 
Membros apresentam à Comissão os 
seguintes documentos e informações, em 
conformidade com o artigo 56.º do 
Regulamento Financeiro:

Or. de

Alteração 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de fevereiro do ano seguinte ao 
final do período contabilístico, os Estados-
Membros apresentam à Comissão os 
seguintes documentos e informações, em 
conformidade com o [artigo 56.º] do 
Regulamento Financeiro:

1. Até 1 de fevereiro do ano seguinte ao 
final do período contabilístico, os Estados-
Membros ou o grupo de Estados-Membros 
que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional
apresentam à Comissão os seguintes 
documentos e informações, em 
conformidade com o [artigo 56.º] do 
Regulamento Financeiro:

Or. sk
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Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1160
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de fevereiro do ano seguinte ao 
final do período contabilístico, os Estados 
Membros apresentam à Comissão os 
seguintes documentos e informações, em 
conformidade com o artigo 56.º do 
Regulamento Financeiro:

1. Até 1 de março do ano seguinte ao final 
do período contabilístico, os Estados 
Membros apresentam à Comissão os 
seguintes documentos e informações, em 
conformidade com o artigo 56.º do 
Regulamento Financeiro:

Or. de

Justificação

Adaptação do prazo em consonância com o voto emitido pelo Parlamento Europeu sobre as 
"Normas financeiras aplicáveis ao orçamento anual da União" (2010/0395 (COD)) de 
26.10.2011.

Alteração 1161
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de fevereiro do ano seguinte ao 
final do período contabilístico, os Estados 
Membros apresentam à Comissão os 
seguintes documentos e informações, em 
conformidade com o artigo 56.º do 
Regulamento Financeiro:

1. Até 30 de junho do ano seguinte ao final 
do período contabilístico, os Estados 
Membros apresentam à Comissão os 
seguintes documentos e informações, em 
conformidade com o artigo 56.º do 
Regulamento Financeiro:

Or. de
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Alteração 1162
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de fevereiro do ano seguinte ao 
final do período contabilístico, os Estados 
Membros apresentam à Comissão os 
seguintes documentos e informações, em 
conformidade com o artigo 56.º do 
Regulamento Financeiro:

1. Até 30 de junho do ano seguinte ao final 
do período contabilístico, os Estados 
Membros apresentam à Comissão os 
seguintes documentos e informações, em 
conformidade com o artigo 56.º do 
Regulamento Financeiro:

Or. de

Justificação

Os prazos para a apresentação das contas anuais devem ser prolongados. A apresentação 
das contas anuais certificadas até 1 de fevereiro do ano seguinte ao final do período 
contabilístico implica elevados encargos administrativos e uma enorme pressão em termos de 
prazo para todos os intervenientes, designadamente para os municípios em questão.

Alteração 1163
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as contas anuais certificadas dos 
organismos acreditados relevantes, nos 
termos do artigo 64.º;

Suprimido

Or. de

Alteração 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as contas anuais certificadas dos 
organismos acreditados relevantes, nos 
termos do artigo 64.º;

Suprimido

Or. es

Alteração 1165
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) um parecer de auditoria do organismo 
de auditoria independente designado 
sobre a declaração de garantia da gestão, 
no que se refere à integralidade, exatidão 
e veracidade das contas anuais, ao correto 
funcionamento dos sistemas de controlo 
internos, à legalidade e à regularidade das 
transações subjacentes, acompanhado de 
um relatório de controlo apresentando as 
conclusões das auditorias relativas ao 
exercício contabilístico abrangido pelo 
parecer.

Suprimido

Or. de

Alteração 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro apresenta 
informações adicionais à Comissão sempre 

2. O Estado-Membro ou o grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
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que esta assim solicitar. Se um Estado-
Membro não fornecer as informações 
solicitadas dentro do prazo fixado pela 
Comissão, a decisão sobre o apuramento de 
contas terá unicamente em conta as
informações de que dispõe a Comissão.

fundo de desenvolvimento macro-regional 
apresenta informações adicionais à 
Comissão sempre que esta assim solicitar. 
Se um Estado-Membro ou grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
não fornecer as informações solicitadas 
dentro do prazo fixado pela Comissão, a 
decisão sobre o apuramento de contas terá 
unicamente em conta as informações de 
que dispõe a Comissão.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 75 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até [15 de fevereiro] do ano seguinte ao 
final do período contabilístico, o Estado-
Membro apresenta à Comissão um 
relatório de síntese, em conformidade com 
o [artigo 56.º, n.º 5], último parágrafo, do 
Regulamento Financeiro.

3. Até [15 de fevereiro] do ano seguinte ao 
final do período contabilístico, o Estado-
Membro ou o grupo de Estados-Membros 
que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional
apresenta à Comissão um relatório de 
síntese, em conformidade com o [artigo 
56.º, n.º 5], último parágrafo, do 
Regulamento Financeiro.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 
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Alteração 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 76

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º Suprimido
Apuramento das contas

1. Até 30 de abril do ano seguinte ao final 
do período contabilístico, e em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos, a Comissão decide sobre o 
apuramento das contas dos organismos 
acreditados relevantes, nos termos do 
artigo 64.º, para cada programa. A 
decisão de apuramento respeita à 
integralidade, exatidão e veracidade das 
contas anuais apresentadas e não 
prejudica quaisquer correções financeiras 
ulteriores.
2. O procedimento de apuramento anual 
das contas será estabelecido nas regras 
específicas dos Fundos.

Or. es

Justificação

Propõe-se a eliminação deste artigo porque dificulta a simplificação defendida pela 
Comissão, dada a complexidade que implica a sua aplicação num período de programação 
onde as melhorias devem concentrar-se na avaliação dos resultados.

Alteração 1169
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 76

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º Suprimido
Apuramento das contas
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1. Até 30 de abril do ano seguinte ao final 
do período contabilístico, e em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos, a Comissão decide sobre o 
apuramento das contas dos organismos 
acreditados relevantes, nos termos do 
artigo 64.º, para cada programa. A 
decisão de apuramento respeita à 
integralidade, exatidão e veracidade das 
contas anuais apresentadas e não 
prejudica quaisquer correções financeiras 
ulteriores.
2. O procedimento de apuramento anual
das contas será estabelecido nas regras 
específicas dos Fundos.

Or. de

Alteração 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 76

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º Suprimido
Apuramento das contas

1. Até 30 de abril do ano seguinte ao final 
do período contabilístico, e em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos, a Comissão decide sobre o 
apuramento das contas dos organismos 
acreditados relevantes, nos termos do 
artigo 64.º, para cada programa. A 
decisão de apuramento respeita à 
integralidade, exatidão e veracidade das 
contas anuais apresentadas e não 
prejudica quaisquer correções financeiras 
ulteriores.
2. O procedimento de apuramento anual 
das contas será estabelecido nas regras 
específicas dos Fundos.
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Or. es

Alteração 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de abril do ano seguinte ao final 
do período contabilístico, e em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos, a Comissão decide sobre o 
apuramento das contas dos organismos 
acreditados relevantes, nos termos do 
artigo 64.º, para cada programa. A decisão 
de apuramento respeita à integralidade, 
exatidão e veracidade das contas anuais 
apresentadas e não prejudica quaisquer 
correções financeiras ulteriores.

1. Até 30 de abril do ano seguinte ao final 
do período contabilístico, e em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos, a Comissão decide sobre o 
apuramento das contas dos organismos 
acreditados relevantes, nos termos do 
artigo 64.º, para cada programa ou 
programa de desenvolvimento macro-
regional. A decisão de apuramento respeita 
à integralidade, exatidão e veracidade das 
contas anuais apresentadas e não prejudica 
quaisquer correções financeiras ulteriores.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão aplica correções financeiras 
cancelando a totalidade ou parte da 
contribuição da União para um programa e 
procedendo à recuperação do apoio do 
Estado-Membro, de forma a excluir do 
financiamento da União as despesas que 
não cumprem a legislação nacional e da 

1. A Comissão aplica correções financeiras 
cancelando a totalidade ou parte da 
contribuição da União para um programa 
ou programa de desenvolvimento macro-
regional e procedendo à recuperação do 
apoio do Estado-Membro, de forma a 
excluir do financiamento da União as 
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União aplicáveis, incluindo em relação a 
deficiências nos sistemas de gestão e de 
controlo dos Estados-Membros que sejam 
detetadas pela Comissão ou pelo Tribunal 
de Contas Europeu.

despesas que não cumprem a legislação 
nacional e da União aplicáveis, incluindo 
em relação a deficiências nos sistemas de 
gestão e de controlo dos Estados-Membros 
que sejam detetadas pela Comissão ou pelo 
Tribunal de Contas Europeu.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1173
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 77 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a infração afetou ou poderia ter afetado
a seleção de uma operação pelo organismo 
responsável pelo apoio dos Fundos QEC;

(a) a infração afetou a seleção de uma 
operação pelo organismo responsável pelo 
apoio dos Fundos QEC;

Or. en

Alteração 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 77 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Existe o risco de a violação ter afetado 
ou ter podido afetar o montante da despesa 
declarada para reembolso pelo orçamento 
da União.

b) a violação ter afetado o montante da 
despesa declarada para reembolso pelo 
orçamento da União.

Or. it
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Justificação

Considera-se necessário que a Comissão proceda a uma correção financeira quando se 
determinar que a violação afetou efetivamente o montante da despesa declarada.

Alteração 1175
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 77 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Existe o risco de a violação ter afetado 
ou ter podido afetar o montante da despesa 
declarada para reembolso pelo orçamento 
da União.

(b) Existe o risco de a violação ter afetado 
o montante da despesa declarada para 
reembolso pelo orçamento da União.

Or. en

Alteração 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao decidir sobre o montante de uma 
correção financeira nos termos do n.º 1, a 
Comissão tem em conta a natureza e a 
gravidade da violação à legislação da 
União ou nacional aplicável e as 
implicações financeiras para o orçamento 
da União.

3. Ao decidir sobre o montante de uma 
correção financeira nos termos do n.º 1, a 
Comissão tem em conta a natureza e a 
gravidade da violação à legislação da 
União ou nacional aplicável e as 
implicações financeiras para o orçamento 
da União. A Comissão comunica a sua 
decisão ao Parlamento Europeu 
atempadamente.

Or. en

Alteração 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta de regulamento
Parte II – Artigo 77 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Se um Estado-Membro em situação 
financeira delicada preencher as 
condições definidas no artigo 22.º, n.º 1, a 
Comissão deve utilizar um ato de 
execução para criar um programa 
separado de gestão central nos termos do 
artigo 54.º-A do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002, a fim de agrupar 
e utilizar fundos suspensos e/ou 
recuperados, bem como rendimentos dos 
juros ou fundos não utilizados do Estado-
Membro em questão, ou para estimular, 
da melhor forma, o crescimento e o 
desempenho económico, especialmente 
em projetos de infraestruturas de cariz 
económico;

Or. de

Alteração 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 78 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todos os programas estão sujeitos a um 
procedimento de anulação segundo o qual 
os montantes de uma autorização que não 
sejam cobertos por um pré-financiamento 
ou por um pedido de pagamento no prazo 
estabelecido serão objeto de anulação.

1. Todos os programas ou programas de 
desenvolvimento macro-regional estão 
sujeitos a um procedimento de anulação 
segundo o qual os montantes de uma 
autorização que não sejam cobertos por um 
pré-financiamento ou por um pedido de 
pagamento no prazo estabelecido serão 
objeto de anulação.

Or. sk
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Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autorizações relativas ao último ano 
do período são anuladas de acordo com as 
regras a respeitar para o encerramento dos 
programas.

2. As autorizações relativas ao último ano 
do período são anuladas de acordo com as 
regras a respeitar para o encerramento dos 
programas ou programas de 
desenvolvimento macro-regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 78 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autorizações ainda abertas são 
anuladas se um dos documentos exigidos 
para o encerramento não for apresentado à 
Comissão nos prazos fixados nas regras 
específicas dos Fundos.

4. As autorizações ainda abertas são
anuladas se um dos documentos exigidos 
para o encerramento de um programa ou 
programa de desenvolvimento macro-
regional não for apresentado à Comissão 
nos prazos fixados nas regras específicas 
dos Fundos.

Or. sk
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Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 79 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) força maior com repercussões graves na 
aplicação da totalidade ou parte do 
programa. As autoridades nacionais que 
invoquem razões de força maior têm de 
demonstrar as consequências diretas dessas 
razões na execução da totalidade ou parte 
do programa

(b) força maior com repercussões graves na 
aplicação da totalidade ou parte do 
programa ou do programa de
desenvolvimento macro-regional. As 
autoridades nacionais ou as autoridades 
dos grupos de Estados-Membros que
estabeleceram um fundo de 
desenvolvimento macro-regional que
invoquem razões de força maior têm de 
demonstrar as consequências diretas dessas 
razões na execução da totalidade ou parte 
do programa ou do programa de 
desenvolvimento macro-regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão informa atempadamente o 
Estado-Membro e a autoridade de gestão, 
sempre que exista um risco de aplicação de 

1. A Comissão informa atempadamente o 
Estado-Membro ou o grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
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uma anulação nos termos do artigo 78.º. desenvolvimento macro-regional e a 
autoridade de gestão, sempre que exista um 
risco de aplicação de uma anulação nos 
termos do artigo 78.º.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base nas informações disponíveis 
em 31 de janeiro, a Comissão comunica ao 
Estado-Membro e à autoridade de gestão o 
montante da anulação que resulta dessas 
informações.

2. Com base nas informações disponíveis 
em 31 de janeiro, a Comissão comunica ao 
Estado-Membro ou ao grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional e à 
autoridade de gestão o montante da 
anulação que resulta dessas informações.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 80 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro dispõe do prazo de 
dois meses para aprovar o montante a 

3. O Estado-Membro ou o grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
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anular ou apresentar as suas observações. fundo de desenvolvimento macro-regional 
dispõe do prazo de dois meses para aprovar 
o montante a anular ou apresentar as suas 
observações.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 80 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Até 30 de junho, o Estado-Membro 
apresenta à Comissão um plano de 
financiamento revisto, refletindo para o 
exercício financeiro considerado o 
montante reduzido do apoio, para uma ou 
várias prioridades do programa. Caso 
contrário, a Comissão procede à revisão do 
plano de financiamento, reduzindo a 
contribuição dos Fundos QEC para o 
exercício financeiro em causa. A redução 
será aplicada, de forma proporcional, a 
todas as prioridades.

4. Até 30 de junho, o Estado-Membro ou o 
grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional apresenta à Comissão um 
plano de financiamento revisto, refletindo 
para o exercício financeiro considerado o 
montante reduzido do apoio, para uma ou 
várias prioridades do programa ou do 
programa de desenvolvimento macro-
regional. Caso contrário, a Comissão 
procede à revisão do plano de 
financiamento, reduzindo a contribuição 
dos Fundos QEC para o exercício 
financeiro em causa. A redução será 
aplicada, de forma proporcional, a todas as 
prioridades.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta de regulamento
Parte II - Artigo 80 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para os Estados-Membros em 
situação financeira delicada abrangidos 
pelo disposto no artigo 22.º, n.º 1, os 
fundos reduzidos que se enquadrem no 
âmbito de um programa criado pela 
Comissão através de um ato de execução, 
ao abrigo do artigo 54.º-A do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, serão investidos em 
prioridades que estimulem o crescimento 
e o desenvolvimento económico, em 
especial projetos de infraestruturas de 
cariz económico, de modo a evitar mais 
danos económicos para as regiões;

Or. de

Alteração 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 80 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão altera a decisão que adota o 
programa, por meio de ato de execução, o 
mas tardar, em 30 de setembro.

5. A Comissão altera a decisão que adota o 
programa ou o programa de 
desenvolvimento macro-regional, por 
meio de ato de execução, o mas tardar, em 
30 de setembro.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 
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Alteração 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Fundos contribuem para o 
desenvolvimento e realização das ações da 
União que promovem a sua coesão 
económica, social e territorial, em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado.

Os Fundos e as ações apoiadas pelos 
Fundos contribuem para o 
desenvolvimento e realização das ações da 
União que promovem a sua coesão 
económica, social e territorial, em 
conformidade com o artigo 174.º do 
Tratado.

Or. fr

Alteração 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ações apoiadas pelos Fundos da União 
contribuem para a realização da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

As ações apoiadas pelos Fundos da União 
contribuem também de forma equilibrada
para a realização da estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Or. fr

Alteração 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 81 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) “Cooperação a nível macro-
regional”, ou seja, grupos de Estados-
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Membros que estabeleceram um fundo de 
desenvolvimento macro-regional apoiado 
por todos os Fundos

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. 

Alteração 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego são atribuídos de acordo com três
categorias de regiões do nível NUTS 2:

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego são atribuídos de acordo com 
duas categorias de regiões do nível NUTS 
2:

Or. de

Alteração 1192
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.° 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) regiões menos desenvolvidas, com um 
PIB per capita inferior a 75 % da média do 
PIB da UE-27.

(a) regiões menos desenvolvidas, com um 
PIB per capita inferior a 75 % da média do 
PIB da UE-27 e as Regiões 
Ultraperiféricas.

Or. pt
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Justificação

Sendo que em várias partes do regulamento as Regiões Ultraperiféricas são equiparadas às 
Regiões menos desenvolvidas, deverá ser efetuado o mesmo neste ponto do artigo.

Alteração 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) regiões em transição, cujo PIB per 
capita se situa entre 75 % e 90 % da 
média do PIB da UE-27;

Suprimido

Or. de

Alteração 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Proposta de regulamento
Parte II – artigo 82 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) regiões mais desenvolvidas, com um 
PIB per capita superior a 90 % da média do 
PIB da UE-27.

(c) regiões mais desenvolvidas, com um 
PIB per capita superior a 75 % da média do 
PIB da UE-27.

Or. de

Alteração 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2006 a 2008, e a média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

Estas duas categorias de regiões baseiam-
se na relação entre o respetivo PIB 
per capita, aferido em paridades de poder 
de compra e calculado com base nos 
valores da União no período de 2006 a 
2008, e a média do PIB da UE-27 no 
mesmo período de referência.

Or. de

Alteração 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2006 a 2008, e a média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
para o mais recente período de três anos 
disponível, e a média do PIB da UE-27 no 
mesmo período de referência.

Or. en

Alteração 1197
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos últimos valores 
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no período de 2006 a 2008, e a média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

disponíveis da União e a média do PIB da 
UE-27 no mesmo período de referência.

Or. es

Justificação

Os dados económicos usados para determinar a classificação das regiões nas 3 categorias 
definidas devem ser os últimos disponíveis, a fim de recolher fielmente a situação real das 
regiões e refletir o impacto da crise. Por isso, é necessário prever uma cláusula de 
ajustamento que permita rever a categoria das regiões durante o período com base em 
modificações substanciais da sua situação.

Alteração 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2006 a 2008, e a média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
disponíveis nos últimos três anos, e a 
média do PIB da UE-27 no mesmo período 
de referência.

Or. es

Alteração 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 

Estas três categorias de regiões baseiam-se 
na relação entre o respetivo PIB per capita, 
aferido em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
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no período de 2006 a 2008, e a média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

no período de 2006 a 2008, e a média do 
PIB da UE-27 no mesmo período de 
referência.

De seguida, deve ser efetuada uma 
reavaliação da lista das regiões elegíveis 
para as diferentes categorias citadas, a 
fim de ter em conta a redução do PIB 
médio por habitante nestas regiões em 
consequência da crise económica e 
financeira.
As regiões cujo PIB médio por habitante 
tiver sido mais afetado pela recessão 
beneficiam de um fundo suplementar que 
dê resposta à sua nova situação.

Or. fr

Alteração 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As regiões menos desenvolvidas que, 
durante mais de dois períodos de 
financiamento, se tenham situado entre 
70 e 75% do PIB médio da UE e  que, não 
obstante um apoio máximo, não 
apresentem quaisquer melhorias 
significativas na sua situação económica, 
social e ambiental, passam, no período 
seguinte, para uma categoria com um 
nível superior de cofinanciamento 
nacional;

Or. de

Justificação

Ver Artigo 33.°; A Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 2011, sobre o 5.º 
Relatório da Comissão Europeia sobre a Coesão e a Estratégia para a Política de Coesão 
após 2012 insta a que " se imponha um limite aos períodos de elegibilidade para as regiões 
que, após vários períodos de programação, e não obstante um apoio máximo, não 
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apresentem quaisquer melhorias significativas na sua situação económica, social e 
ambiental"; 

Alteração 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2007 a 2009, seja inferior a 
90 % do RNB médio per capita da UE-27 
no mesmo período de referência.

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
para o mais recente período de três anos, 
seja inferior a 90 % do RNB médio per 
capita da UE-27 no mesmo período de 
referência.

Or. en

Alteração 1202
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2007 a 2009, seja inferior a 
90% do RNB médio per capita da UE-27 
no mesmo período de referência.

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos últimos valores 
disponíveis da União no período de 2007 a 
2009, seja inferior a 90% do RNB médio 
per capita da UE-27 no mesmo período de 
referência.

Or. es



PE491.056v01-00 54/178 AM\903905PT.doc

PT

Justificação

Os dados económicos usados devem ser os últimos disponíveis, a fim de recolher fielmente a 
situação real das regiões e refletir o impacto da crise.

Alteração 1203
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2007 a 2009, seja inferior a 
90 % do RNB médio per capita da UE-27 
no mesmo período de referência.

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2007 a 2009, seja inferior a 
90 % do RNB médio per capita da UE-27 
no mesmo período de referência, bem 
como os pequenos Estados-Membros 
insulares, sem ligações permanentes e 
fixas com o continente europeu e cuja 
população seja inferior a 2 milhões de 
habitantes.

Or. en

Justificação

Os pequenos Estados insulares que se confrontam com graves condicionantes decorrentes da 
sua ultraperiferia e insularidade, sem apoio um território continental nacional, devem ser 
integralmente elegíveis nos termos do Fundo de Coesão e não apenas de forma transitória.  
As especificidades territoriais dos pequenos Estados insulares foram reconhecidas nas 
disposições do artigo 174.º e na Declaração 33 do Tratado.  As Nações Unidas 
reconheceram Malta e Chipre como "pequenos Estados insulares".  Pode também utilizar-se 
o fator tamanho na definição de pequeno Estado insular (por exemplo, população máxima).

Alteração 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2007 a 2009, seja inferior a 
90% do RNB médio per capita da UE-27 
no mesmo período de referência.

O Fundo de Coesão apoia os Estados-
Membros cujo rendimento nacional bruto 
(RNB) per capita, aferido em paridades de 
poder de compra e calculado com base nos 
valores da União disponíveis nos últimos 
três anos, seja inferior a 90% do RNB 
médio per capita da UE-27 no mesmo 
período de referência.

Or. es

Alteração 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2007 a 2009, seja inferior a 
90% do RNB médio per capita da UE-27 
no mesmo período de referência.

O Fundo de Coesão apoia os 
Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita, aferido 
em paridades de poder de compra e 
calculado com base nos valores da União 
no período de 2007 a 2010, seja inferior a 
90% do RNB médio per capita da UE-27 
no mesmo período de referência.

Or. fr

Alteração 1206
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros elegíveis para 
financiamento a título do Fundo de 
Coesão em 2013, mas cujo RNB nominal 

Suprimido
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per capita exceda 90 % da média do RNB 
per capita da UE-27, como calculado no 
primeiro parágrafo, podem receber apoio 
do Fundo de Coesão numa base 
transitória e específica.

Or. en

Alteração 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 82 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Logo após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão adotará 
uma decisão, por meio de atos de 
execução, para estabelecer a lista das 
regiões que cumprem os critérios das três
categorias de regiões referidas no n.º 2 e 
dos Estados-Membros que cumprem os 
critérios do n.º 3. A lista é válida de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020.

4. Logo após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão adotará 
uma decisão, por meio de atos de 
execução, para estabelecer a lista das 
regiões que cumprem os critérios das duas
categorias de regiões referidas no n.º 2 e 
dos Estados-Membros que cumprem os 
critérios do n.º 3. Esses atos de execução 
são adotados nos termos do procedimento 
de exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 
3. A lista é válida de 1 de janeiro de 2014 a 
31 de dezembro de 2020.

Or. de

Alteração 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Parte III – Artigo 82 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em 2015, a Comissão procede à 
revisão da elegibilidade das regiões nos 
termos das várias categorias referidas no 
n.º 2. Essas regiões se, devido à recessão, 
o PIB per capita registar uma diminuição 
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de pelo menos 5% entre o período de 
referência acima mencionado e o período 
de 2010 a 1012, beneficiarão de 
financiamento adicional correspondendo 
à sua nova situação.

Or. en

Alteração 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 83 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
globais por Estado-Membro, sem prejuízo 
do disposto no presente artigo, n.º 3, e no 
artigo 84.º, n.º 7.

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
globais por Estado-Membro relativamente 
ao objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, sem prejuízo 
do disposto no presente artigo, n.º 3, e no 
artigo 84.º, n.º 7, e por programa de 
cooperação relativamente ao objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia.

Or. fr

Justificação

No prolongamento do relatório (2010/2155(INI)) aprovado na sessão plenária de junho de 
2011, a alteração visa solicitar uma afetação das dotações europeias feita por programa de 
cooperação. Este sistema de afetação permitiria evitar as afetações nacionais 
desequilibradas para um mesmo espaço e a lógica de cálculo do retorno financeiro, a fim de 
responder de forma integrada às necessidades do espaço de cooperação em questão.

Alteração 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 83 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
globais por Estado-Membro, sem prejuízo 
do disposto no presente artigo, n.º 3, e no 
artigo 84.º, n.º 7.

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
globais por Estado-Membro, ao abrigo do 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego, sem prejuízo do disposto no 
presente artigo, n.º 3, e no artigo 84.º, n.º 7, 
e através de programas de cooperação ao 
abrigo do objetivo Cooperação Territorial.

Or. en

Alteração 1211
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 83 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
globais por Estado-Membro, sem prejuízo 
do disposto no presente artigo, n.º 3, e no 
artigo 84.º, n.º 7.

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
globais por Estado-Membro relativamente 
ao objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, sem prejuízo 
do disposto no presente artigo, n.º 3, e no 
artigo 84.º, n.º 7, e por programa de 
cooperação relativamente ao objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia.

Or. fr

Justificação

A continuação do sistema atual de repartição por Estado implica um risco duplo: o de 
afetações nacionais desequilibradas por um mesmo espaço e o de manter uma lógica de 
“retorno justo” em cada Estado.

Alteração 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 83 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
globais por Estado-Membro, sem prejuízo 
do disposto no presente artigo, n.º 3, e no 
artigo 84.º, n.º 7.

2. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, com vista a 
estabelecer a repartição anual dos recursos 
globais por Estado-Membro para o 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego, sem prejuízo do disposto no 
presente artigo, n.º 3, e no artigo 84.º, n.º 7, 
e para o objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia.

Or. es

Alteração 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego correspondem a 96,52% dos 
recursos globais (ou seja, um montante 
total de 324 320 492 844 euros) e 
repartem-se do seguinte modo:

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego correspondem a XXX dos 
recursos globais (ou seja, um montante 
total de XXX XXX XXX XXX euros) e 
repartem-se do seguinte modo:

Or. es

Alteração 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.° 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 50,13 % (ou seja, um montante total de (a) [50,13 %] 1 (xxx) para as regiões menos 
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162 589 839 384 euros) para as regiões 
menos desenvolvidas;

desenvolvidas;

__________________
1 A percentagem deve ser adaptada em 
consonância com as negociações do QFP.

Or. de

Alteração 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.° 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 50,13% (ou seja, um montante total de 
162 589 839 384 euros) para as regiões 
menos desenvolvidas;

a) XX% (ou seja, um montante total de 
XXX XXX XXX XXX euros) para as 
regiões menos desenvolvidas;

Or. es

Alteração 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 12,01 % (ou seja, um montante total 
de 38.951.564.661 euros) para as regiões 
em transição;

Suprimido

Or. de

Alteração 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) 12,01% (ou seja, um montante total de 
38 951 564 661 euros) para as regiões em 
transição;

b) XX% (ou seja, um montante total de 
XXX XXX XXX XXX euros) para as 
regiões em transição;

Or. es

Alteração 1218
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – n.º 84 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Todas as regiões elegíveis para 
financiamento ao abrigo do objetivo 
Convergência, em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 1, do Regulamento (CE) nº 
1083/2006 do Conselho, e cujo PIB per 
capita seja superior a 75% do PIB médio 
da UE-27 e as regiões que foram elegíveis 
para financiamento ao abrigo do apoio 
transitório, em conformidade com o artigo 
8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) nº 
1083/2006 do Conselho, recebem uma 
dotação ao abrigo dos fundos estruturais 
equivalente a pelo menos dois terços da 
sua dotação de 2007-2013 (ou seja, um 
total de XXXX XXXX XXXX euros).

Or. en

Alteração 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.° 1 - parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 16,39 % (ou seja, um montante total de (c) [28,40 %]1 (xxx) para as regiões mais 
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53.142.922.017 euros) para as regiões mais 
desenvolvidas;

desenvolvidas;

__________________
1 A percentagem deve ser adaptada em
consonância com as negociações do QFP.

Or. de

Alteração 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.° 1 - parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 16,39% (ou seja, um montante total de 
53 142 922 017 euros) para as regiões mais 
desenvolvidas;

c) XX% (ou seja, um montante total de 
XXX XXX XXX XXX euros) para as 
regiões mais desenvolvidas;

Or. es

Alteração 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.° 1 - parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 21,19 % (ou seja, um montante total 
de 68 710 486 782 euros), para os Estados-
Membros apoiados pelo Fundo de Coesão;

(d) [21,19 %]1(xxx) para os Estados-
Membros apoiados pelo Fundo de Coesão;

__________________
1 A percentagem deve ser adaptada em 
consonância com as negociações do QFP.

Or. de
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Alteração 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.° 1 - parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 21,19% (ou seja, um montante total de 
68 710 486 782 euros), para os Estados-
Membros apoiados pelo Fundo de Coesão;

d) XX% (ou seja, um montante total de 
XXX XXX XXX XXX euros) para os 
Estados-Membros apoiados pelo Fundo de 
Coesão;

Or. es

Alteração 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) 0,29% (ou seja, um montante total de 
925 680 000 euros), sob a forma de 
financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 
NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo 
n.º 6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

e) No envelope FEDER serão reservados 
XXX euros (ou seja, 40 euros por 
habitante), sob a forma de financiamento 
adicional, para as regiões ultraperiféricas 
identificadas no artigo 349.º do Tratado e 
para as regiões do nível NUTS 2 que 
cumpram os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do Tratado de 
Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia.

Or. fr

Alteração 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) 0,29 % (ou seja, um montante total de 
925 680 000 euros), sob a forma de 
financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 
NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo n.º 
6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

(e) 0,29 % (xxx) sob a forma de
financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 
NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo n.º 
6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

Or. de

Alteração 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) 0,29% (ou seja, um montante total de 
925 680 000 euros), sob a forma de 
financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 
NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo n.º 
6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

e) XXX €, sob a forma de financiamento 
adicional, para as regiões ultraperiféricas 
identificadas no artigo 349.º do Tratado e 
XXX €, sob a forma de financiamento 
adicional, para as regiões do nível NUTS 2 
que cumpram os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do Tratado de 
Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia.

Or. es

Alteração 1226
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) 0,29 % (ou seja, um montante total de (e) XXX€ sob a forma de financiamento 
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925 680 000 euros), sob a forma de 
financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 
NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo n.º 
6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

adicional para as regiões do nível NUTS 2 
que cumpram os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do Tratado de 
Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia.

Or. en

Alteração 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) 0,29 % (ou seja, um montante total de 
925 680 000 euros), sob a forma de 
financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 
NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo 
n.º 6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

(e)  XXX€ sob a forma de financiamento 
adicional para as regiões ultraperiféricas 
identificadas no artigo 349.º do Tratado e 
para as quais o nível de apoio deve 
corresponder à realidade das limitações 
relacionadas com as RUP. 

Or. en

Alteração 1228
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) 0,29 % (ou seja, um montante total de 
925 680 000 euros), sob a forma de 
financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 

(e) XX % (ou seja, um montante total de 
XXXX XXXX XXXX euros), sob a forma 
de financiamento adicional, para as regiões 
ultraperiféricas identificadas no artigo 
349.º do Tratado e para as regiões do nível 
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NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo n.º 
6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

NUTS 2 que cumpram os critérios 
estabelecidos no artigo 2.º do Protocolo n.º 
6 do Tratado de Adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia.

Or. pt

Justificação

No anterior Quadro Financeiro Plurianual (2007-2013) as Regiões Ultraperiféricas e as 
Regiões escassamente povoadas receberam 1.513 Milhões de Euros a preços de 2004 o que 
corresponde a 1.738 Milhões de Euros a preços de 2011. Comparando os valores do período 
de programação de 2007-2013 com o de 2014-2020 a preços correntes, verifica-se uma 
diminuição de 47% na dotação específica adicional que não é razoável face aos enormes 
condicionalismos naturais, económicos e sociais destas regiões.

Alteração 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) XXX €, sob a forma de 
financiamento adicional, para áreas 
afetadas por limitações geográficas graves 
e permanentes no quadro dos Programas 
Operacionais adotados em virtude do 
artigo 10.º do Regulamento FEDER; 
essas áreas estão definidas no artigo 
111.º, n.º 4 , excluindo as já mencionadas 
anteriormente na alínea e).

Or. es

Alteração 1230
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)



AM\903905PT.doc 67/178 PE491.056v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(e-A) XXX€ sob a forma de financiamento 
adicional para as regiões ultraperiféricas 
identificadas no artigo 349.º do Tratado e 
para as quais o nível de apoio deve 
corresponder à realidade das limitações 
relacionadas com as RUP. 

Or. en

Alteração 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) XXX€ sob a forma de financiamento 
adicional para as regiões do nível NUTS 2 
que cumpram os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do Tratado de 
Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia.

Or. en

Alteração 1232
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) XXX€ sob a forma de financiamento 
adicional, a ser atribuído a zonas afetadas 
por limitações naturais permanentes e 
sérias, no quadro dos programas 
operacionais realizados ao abrigo do 
artigo 10.º do Regulamento FEDER; as 
referidas zonas estão definidas no artigo 
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114.º, n.º 4, excluindo as que já foram 
mencionadas nas alíneas e) e f).

Or. en

Justificação

Deve assegurar-se um financiamento adicional para regiões com limitações naturais 
permanentes e sérias, a fim de as auxiliar a ultrapassar as dificuldades ligadas à sua 
condição específica e a explorar o seu potencial de desenvolvimento.

Alteração 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) XXX€ sob a forma de financiamento 
adicional, a ser atribuído a zonas afetadas 
por limitações naturais permanentes e 
sérias, no quadro dos programas 
operacionais realizados ao abrigo do 
artigo 10.º do Regulamento FEDER; as 
referidas zonas estão definidas no artigo 
114.º, n.º 4, excluindo as que já foram 
mencionadas nas alíneas e) e f).

Or. en

Alteração 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os Estados-Membros que aderiram à 
União antes de 2013, cujo PIB per capita 
seja inferior a 75% da média da UE 27, e 
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cujo crescimento real médio do PIB, no 
período 2008 a 2010, tenha sido inferior à 
média da UE 27, a dotação para a política 
de coesão não será inferior à do período 
de 2007 a 2013.

Or. en

Alteração 1235
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita seja 
inferior a 75% da média da UE 27, e cujo 
crescimento real médio do PIB, no 
período 2008 a 2010, tenha sido inferior à 
média da UE 27, recebem uma dotação 
com o nível máximo estabelecido em 
3.X% do seu PIB ou a sua dotação de
2007-2013, consoante a que for mais 
baixa.

Or. en

Alteração 1236
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Suprimido
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Or. en

Alteração 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais que não excede 50% da sua 
dotação de 2007-2013.

Or. en

Alteração 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75% 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75% da média do PIB da UE-27, 
recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75%
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75% da média do PIB da UE-27, 
recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013 com 
o objetivo de consolidar o 
desenvolvimento alcançado.

Or. es
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Justificação

A fim de garantir a sustentabilidade a longo prazo dos investimentos dos Fundos Estruturais 
e fazer avançar o crescimento económico e a coesão social das regiões europeias fora da 
convergência, é necessário que estas recebam, no mínimo, dois terços da sua dotação do 
período 2007-2013 com o objetivo de consolidar o desenvolvimento alcançado.

Alteração 1239
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da 
UE-27, ou as regiões que entrem pela 
primeira vez na categoria de regiões de 
convergência, ultrapassando o nível 
mínimo de apoio em 2014-2020, estarão 
abrangidas por um mecanismo de 
adaptação com uma redução gradual da 
percentagem relativamente à sua anterior 
dotação média anual indicativa ao abrigo 
da dotação de convergência, calculada 
pela Comissão no âmbito do quadro 
financeiro plurianual 2007-2013. Durante 
o período 2014-2020 o apoio total 
representará pelo menos dois terços do 
apoio no período 2007-2013.

Or. en

Alteração 1240
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões que, no período de 2007-
2013, tenham recebido fundos a título do 
objetivo de convergência e cujo PIB 
per capita seja superior a 75 % da média do 
PIB da UE-27, recebem uma dotação dos 
Fundos Estruturais equivalente a dois 
terços, pelo menos, da sua dotação de 
2007-2013.

Or. de

Justificação

Seria conveniente estabelecer um regime de transição, a fim de prevenir dificuldades 
gravosas e distorções estatísticas.

Alteração 1241
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões que no período de 2007-
2013 tenham recebido fundos a título do 
objetivo de convergência, incluindo as 
regiões em regime de redução progressiva 
do apoio (phasing out), nos termos do 
artigo 8.º, n.º1, do Regulamento n.º 
1083/2006, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Or. de

Justificação

A formulação da Comissão relativa à denominada rede de segurança, ou seja, ao apoio 
mínimo de 2/3 do atual período de financiamento, não abrange as atuais regiões em regime 
de redução progressiva do apoio (phasing out) a que se refere o artigo 8.º, n.º1, do 
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Regulamento n.º 1083/2006, que, como, por exemplo, Leipzig, na Alemanha, ultrapassaram 
75% do PIB médio da UE-25, medido e calculado nos termos do artigo 5.º, n.º 1. Todavia, 
também estas regiões necessitam da rede de segurança, a fim de poder consolidar o que 
alcançaram.

Alteração 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da 
UE-27, e as regiões atualmente com o 
estatuto de redução progressiva recebem 
uma dotação dos Fundos Estruturais 
equivalente a dois terços, pelo menos, da 
sua dotação de 2007-2013.

Or. en

Alteração 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

A fim de garantir a sustentabilidade a 
longo prazo dos investimentos a título dos 
Fundos Estruturais, todas as regiões que,  
no período de 2007-2013, tenham 
recebido fundos a título do objetivo de 
convergência, incluindo as regiões em 
regime de redução progressiva do apoio 
(phasing out),  nos termos do artigo 8.º, 
n.º1, do Regulamento n.º 1083/2006, cujo 
PIB per capita no período de 2007-2013 
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seja inferior a 75 % da média da UE-25 no 
período de referência, mas superior  a 75 % 
da média do PIB da UE-27, recebem uma 
dotação dos Fundos Estruturais equivalente 
a dois terços, pelo menos, da sua dotação 
de 2007-2013.

Or. de

Justificação

O texto da proposta da Comissão sobre a denominada rede de segurança não contempla as 
atuais regiões em regime de redução progressiva do apoio (phasing out). A fim de consolidar 
o já alcançado, deveria ser garantida a estas regiões uma "rede de segurança" equivalente a 
2/3 do apoio atualmente concedido.

Alteração 1244
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75 % 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27, recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013. Sem 
prejuízo do acima referido, os pequenos 
Estados-Membros insulares de região 
única elegíveis para financiamento a 
título do fundo de coesão durante o 
período 2007-2013, recebem uma dotação 
ao abrigo dos fundos estruturais 
equivalente à sua dotação de 2007-2013.

Or. en

Justificação

Os pequenos Estados-Membros insulares caracterizam-se pela ultraperiferia e pelo acesso 
difícil e caro ao mercado interno. Esta situação resulta em perdas persistentes em termos de 
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competitividade e afeta a sua capacidade não só de beneficiar, mas também de contribuir 
para os objetivos europeus. Os financiamentos ao abrigo da política de coesão devem atingir 
a massa crítica exigida nos programas de desenvolvimento que facilitarão a sua plena 
integração no mercado interno.

Alteração 1245
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75% 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75% da média do PIB da UE-27, 
recebem uma dotação dos Fundos 
Estruturais equivalente a dois terços, pelo 
menos, da sua dotação de 2007-2013.

Todas as regiões cujo PIB per capita no 
período de 2007-2013 seja inferior a 75% 
da média da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita seja 
superior a 75% da média do PIB da UE-27, 
recebem uma dotação em cada um dos 
Fundos Estruturais equivalente a dois 
terços, pelo menos, da sua dotação de 
2007-2013.

Or. es

Alteração 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Aplicam-se os seguintes critérios para a 
repartição por Estado-Membro:

2. Aplicam-se os seguintes critérios para a 
repartição por Estado-Membro, com base 
em estatísticas que reflitam a perspetiva 
de género: 

Or. en
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Alteração 1247
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional, critérios 
territoriais (relevo, altitude, clima) e taxa 
de desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

Or. en

Alteração 1248
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional, critérios 
territoriais (declive, altitude, clima) e taxa 
de desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

Or. fr

Alteração 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 

(a) população elegível, prosperidade 
regional, rendimento líquido disponível 
ajustado por habitante, prosperidade 
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desenvolvidas e regiões em transição; nacional e taxa de desemprego, para as 
regiões menos desenvolvidas e regiões em 
transição;

Or. en

Alteração 1250
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional, limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, tal como definidas no 
artigo111.º, n.º 4, e taxa de desemprego,
para as regiões menos desenvolvidas e 
regiões em transição;

Or. fr

Alteração 1251
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição, 
tendo em conta os reptos enfrentados 
pelas regiões confrontadas com graves 
desafios demográficos;

Or. de
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Alteração 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego por faixa etária, limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, despovoamento, dispersão e 
envelhecimento da população, para as 
regiões menos desenvolvidas e regiões em 
transição;

Or. es

Alteração 1253
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional, critérios 
territoriais (relevo, altitude, clima) e taxa 
de desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

Or. en

Alteração 1254
László Surján

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

(a) população elegível, prosperidade 
regional, desigualdades intrarregionais, 
prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

Or. en

Alteração 1255
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas, regiões em transição e 
regiões ultraperiféricas;

Or. pt

Justificação

A distribuição da dotação específica adicional pelas Regiões Ultraperiféricas e Regiões 
escassamente povoadas deve ser realizada sob o mesmo procedimento que as regiões menos 
desenvolvidas. Importa salientar que no Título V (Apoio Financeiro dos Fundos), artigo 110°, 
ponto 3, alínea b), as Regiões Ultraperiféricas são equiparadas às regiões menos 
desenvolvidas, devendo ser seguido o mesmo procedimento para a distribuição do valor da 
dotação específica adicional pelas regiões elegíveis.

Alteração 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução, densidade 
populacional e índice de vulnerabilidade 
demográfica, para as regiões mais 
desenvolvidas;

Or. en

Alteração 1257
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução, critérios 
territoriais (relevo, altitude, clima)  e 
densidade populacional, para as regiões 
mais desenvolvidas;

Or. en

Alteração 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, dispersão e envelhecimento,
para as regiões mais desenvolvidas;
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Or. es

Alteração 1259
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução, critérios 
territoriais (declive, altitude, clima) e 
densidade populacional, para as regiões 
mais desenvolvidas;

Or. fr

Alteração 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, níveis de 
instrução, rendimento líquido disponível 
ajustado por habitante, fragilidade social, 
vulnerabilidade demográfica e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas; 

Or. en

Alteração 1261
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

b) população elegível, prosperidade 
regional, disparidades infrarregionais 
(NUTS 3), taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional e envelhecimento 
demográfico, para as regiões mais 
desenvolvidas;

Or. fr

Justificação

É essencial ter em conta as disparidades infrarregionais para melhor identificar e ter em 
conta as zonas de pobreza no seio das regiões, mesmo das mais ricas.

Alteração 1262
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e de 
abandono escolar e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

Or. es

Justificação

Os desafios demográficos como a dispersão e envelhecimento da população devem ser tidos 
em conta juntamente com a baixa densidade da população, dado que se trata de desafios 
demográficos graves e permanentes. Também é necessário ter em conta o abandono escolar.

Alteração 1263
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

(b) população elegível, prosperidade
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas, tendo em conta 
desvantagens demográficas significativas, 
caso existam;

Or. de

Alteração 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade, 
dispersão e envelhecimento da população, 
limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes, para as regiões mais 
desenvolvidas;

Or. es

Alteração 1265
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
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emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

emprego, níveis de instrução, critérios 
territoriais (relevo, altitude, clima)  e 
densidade populacional, para as regiões 
mais desenvolvidas;

Or. en

Alteração 1266
László Surján

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

(b) população elegível, prosperidade 
regional, desigualdades intrarregionais, 
taxa de desemprego, taxa de emprego, 
níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

Or. en

Alteração 1267
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) população, prosperidade nacional e 
superfície territorial, para o Fundo de 
Coesão.

(c) população, prosperidade nacional, 
critérios territoriais (relevo, altitude, 
clima) e superfície territorial, para o Fundo 
de Coesão.

Or. en

Alteração 1268
Fiorello Provera
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) população, prosperidade nacional e 
superfície territorial, para o Fundo de 
Coesão.

c) população, prosperidade nacional, 
critérios territoriais (declive, altitude, 
clima) e superfície territorial, para o Fundo 
de Coesão.

Or. fr

Alteração 1269
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) população, prosperidade nacional e 
superfície territorial, para o Fundo de 
Coesão.

(c) população, prosperidade nacional, 
critérios territoriais (relevo, altitude, 
clima) e superfície territorial, para o Fundo 
de Coesão.

Or. en

Alteração 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) percentagem de território e 
população afetada por limitações naturais 
ou demográficas graves e permanentes, 
como referido no artigo 174.º do Tratado 
e no artigo 111.º, n.º 4 do presente 
regulamento.

Or. es
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Alteração 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) extensão das regiões com limitações
naturais, geográficas ou demográficas 
graves e permanentes, como as referidas 
no artigo 174.º do Tratado.

Or. fr

Alteração 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) os resultados obtidos serão revistos e, 
se adequado, adaptados para que os dados 
resultantes da aplicação dos critérios 
definidos nas alíneas a), b), c) e d) 
reflitam objetivamente a situação real 
decorrente da crise económica e social 
dos últimos anos.

Or. es

Alteração 1273
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos Suprimido
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Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através 
do [instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Or. de

Alteração 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através 
do [instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Suprimido

Or. en

Alteração 1275
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através 
do [instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Suprimido

Or. fi

Justificação

Atendendo a que as circunstâncias variam entre países e regiões e tendo em conta os 
princípios da gestão partilhada, os Estados-Membros devem poder decidir autonomamente 
sobre a distribuição do financiamento.

Alteração 1276
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através 
do [instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Suprimido

Or. de



AM\903905PT.doc 89/178 PE491.056v01-00

PT

Justificação

Deve competir à região visada fixar a massa crítica de acordo com a devida análise SWOT e 
fundamentá-la devidamente nos respetivos programas operacionais.

Alteração 1277
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25% dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40% para as regiões em 
transição e 52% para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

3. Pelo menos 20% dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 35% para as regiões em 
transição e 40% para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Or. fr

Justificação

Uma afetação de fundos demasiado importante para o FSE e demasiado restritiva para as 
autoridades de gestão provocaria a exposição a um subconsumo e a uma subutilização das 
capacidades financeiras da política de coesão para concretizar os seus objetivos.

Alteração 1278
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 

Suprimido
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desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através 
do [instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Or. en

Alteração 1279
Jan Březina

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através 
do [instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Suprimido

Or. en

Justificação

As percentagens mínimas estabelecidas pelo FSE devem alinhar-se com as Conclusões do 
Conselho relativas ao Quinto Relatório sobre a Coesão Económica, Social e Territorial.

Alteração 1280
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE. Pelo 
menos 25% dos recursos dos fundos 
estruturais são afetados ao FSE no caso 
de pequenos Estados-Membros insulares 
elegíveis a título do Fundo de Coesão, e 
outras ilhas, com exceção daquelas em 
que se localizar a capital de um 
Estado-Membro ou que disponham de 
uma ligação permanente ao continente;

Or. en

Justificação

No que respeita à afetação entre o FSE e o FEDER, a proposta em apreço cria dificuldades 
aos Estados-Membros e às regiões insulares quanto à utilização dos financiamentos da 
política de coesão de uma forma bem adaptada às respetivas necessidades. 

Alteração 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 

3. Pelo menos 15 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas e 25 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
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concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Or. de

Justificação

Deve ter lugar uma contribuição flexível do FSE consoante a situação regional observada à 
partida, o que não deve ser obstaculizado por percentagens artificiais. Caso contrário, 
correr-se-ia o risco de não dispor de recursos suficientes do FSE destinados à educação e 
qualificação profissional nas regiões desfavorecidas.

Alteração 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25% dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40% para as regiões em 
transição e 52% para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

3. Dos recursos dos Fundos Estruturais de 
cada Estado-Membro será imputada a 
proporção do FSE que melhor se adapte à 
sua estratégia de desenvolvimento 
regional. Para efeitos de aplicação desta 
disposição, o apoio concedido a um 
Estado-Membro através do [instrumento 
«Alimentos para Pessoas Carenciadas»] é 
integrado na parte dos Fundos Estruturais 
imputada ao FSE.

Or. es

Justificação

Estas percentagens não se justificam à luz da absorção pelas regiões dos diversos Fundos no 
passado, pelo que se propõe, num contexto de política regional, que cada Estado-Membro 
possa adaptar a sua estratégia de desenvolvimento regional à disponibilidade de fundos.
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Alteração 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

3. Pelo menos 15 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas e 25 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Or. en

Alteração 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25% dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40% para as regiões em 
transição e 52% para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através 
do [instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

3. Os Estados-Membros decidiram, nas 
negociações para a aprovação dos 
contratos de parceria juntamente com a 
Comissão, a distribuição dos recursos 
afetados entre os distintos fundos 
incluídos no QEC.

Or. es
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Justificação

O FEDER já contribui quase mais para a criação de emprego que o FSE. Uma percentagem 
tão elevada para o FSE não poderá ser absorvida na maioria das regiões e criará ainda 
dificuldades e ineficiências na aplicação dos fundos (PME, I&D, TCI). O FSE não se destina 
tanto a políticas ativas de emprego mas mais à inserção e inclusão social. O FEDER revela-
se mais eficaz para a criação de emprego e as políticas de crescimento do que o FSE.

Alteração 1285
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25% dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40% para as regiões em 
transição e 52% para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

3. A título indicativo, pelo menos 20% dos 
recursos dos Fundos Estruturais para as 
regiões menos desenvolvidas, 35% para as 
regiões em transição e 40% para as regiões 
mais desenvolvidas de cada 
Estado-Membro serão imputados ao FSE. 
Para efeitos de aplicação desta disposição, 
o apoio concedido a um Estado-Membro 
através do [instrumento «Alimentos para 
Pessoas Carenciadas»] é integrado na parte 
dos Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Or. it

Justificação

Considera-se que as percentagens mínimas propostas são altas demais e propõe-se uma 
redução das mesmas.

Alteração 1286
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais de cada 
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desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento «Alimentos para Pessoas 
Carenciadas»] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Estado-Membro serão imputados ao FSE. 
Para efeitos de aplicação desta disposição, 
o apoio concedido a um Estado-Membro 
através do [instrumento «Alimentos para 
Pessoas Carenciadas»] é integrado na parte 
dos Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar um apoio eficiente, equilibrado e orientado par os objetivos na região, os 
recursos dos fundos estruturais não devem ser regulados por quotas vinculativas. As regiões 
devem ter flexibilidade de poder decidir se se concentram em projetos FEDER ou FSE. 

Alteração 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Parte III - Artigo 84 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O limite do FSE aplicável a cada 
categoria de regiões deve ser flexível e 
estar em conformidade com as 
características e necessidades específicas 
das regiões e os Estados-Membros em 
questão devem dispor da possibilidade de 
estabelecer um limite por acordo mútuo 
com a Comissão, caso a caso.

Or. en

Justificação

As regiões e as autoridades locais necessitam de flexibilidade em termos da conceção dos 
programas, a fim de melhor corresponder aos objetivos da política de coesão da UE.

Alteração 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio do Fundo de Coesão concedido 
às infraestruturas de transporte, no 
âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», equivale a 10 000 000 000 
euros.

Suprimido

A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação do Fundo de Coesão atribuída a 
cada Estado-Membro para todo o período. 
A dotação do Fundo de Coesão concedida 
a cada Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.
As dotações anuais correspondentes ao 
apoio do Fundo de Coesão a que se refere 
o primeiro parágrafo devem ser inscritas 
nas rubricas orçamentais pertinentes do 
mecanismo «Interligar a Europa», com 
início no exercício orçamental de 2014.
O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito da Facilidade «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo 13.º] do 
Regulamento (UE) …]/2012, que institui 
a Facilidade «Interligar a Europa»,no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando 
especial prioridade aos projetos que 
respeitam as dotações nacionais do Fundo 
de Coesão.

Or. en

Alteração 1289
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O apoio do Fundo de Coesão concedido 
às infraestruturas de transporte, no 
âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», equivale a 10 000 000 000 
euros.

Suprimido

A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação do Fundo de Coesão atribuída a 
cada Estado-Membro para todo o período. 
A dotação do Fundo de Coesão concedida 
a cada Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.
As dotações anuais correspondentes ao 
apoio do Fundo de Coesão a que se refere 
o primeiro parágrafo devem ser inscritas 
nas rubricas orçamentais pertinentes do 
mecanismo «Interligar a Europa», com 
início no exercício orçamental de 2014.
O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito da Facilidade «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo 13.º] do 
Regulamento (UE) …]/2012, que institui 
a Facilidade «Interligar a Europa»,no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando 
especial prioridade aos projetos que 
respeitam as dotações nacionais do Fundo 
de Coesão.

Or. en

Alteração 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão concedido 
às infraestruturas de transporte, no 
âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», equivale a 10 000 000 000 
euros.

Suprimido

Or. en

Alteração 1291
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão concedido às 
infraestruturas de transporte, no âmbito do 
mecanismo «Interligar a Europa», equivale 
a 10 000 000 000 de euros.

O apoio do Fundo de Coesão concedido às 
infraestruturas de transporte, no âmbito do 
mecanismo «Interligar a Europa», equivale 
a XX de euros. Este montante será 
utilizado apenas em projetos executados 
em Estados-Membros elegíveis para 
financiamento a título do fundo de coesão 
e a taxa de cofinanciamento aplicável é a 
prevista no artigo 110.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar as condições de apoio ao mecanismo "Interligar a Europa" pelo fundo 
de coesão.

Alteração 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação do Fundo de Coesão atribuída a 
cada Estado-Membro para todo o período. 
A dotação do Fundo de Coesão concedida 
a cada Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de um ato de execução, a fim de 
determinar o montante a transferir da 
dotação do Fundo de Coesão atribuída a 
cada Estado-Membro para todo o período. 
A dotação do Fundo de Coesão concedida 
a cada Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As dotações anuais correspondentes ao 
apoio do Fundo de Coesão a que se refere 
o primeiro parágrafo devem ser inscritas 

Suprimido
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nas rubricas orçamentais pertinentes do 
mecanismo «Interligar a Europa», com 
início no exercício orçamental de 2014.

Or. en

Alteração 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As dotações anuais correspondentes ao 
apoio do Fundo de Coesão a que se refere 
o primeiro parágrafo devem ser inscritas 
nas rubricas orçamentais pertinentes do 
mecanismo «Interligar a Europa», com 
início no exercício orçamental de 2014.

Suprimido

Or. en

Alteração 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito da Facilidade «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo 13.º] do 
Regulamento (UE) …]/2012, que institui 
a Facilidade «Interligar a Europa»,no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando 
especial prioridade aos projetos que 
respeitam as dotações nacionais do Fundo 
de Coesão.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito da Facilidade «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo 13.º] do 
Regulamento (UE) …]/2012, que institui 
a Facilidade «Interligar a Europa»,no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando 
especial prioridade aos projetos que 
respeitam as dotações nacionais do Fundo 
de Coesão.

Suprimido

Or. en

Alteração 1298
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo [13.º] do 
Regulamento (UE) […]/2012, que institui 
o mecanismo «Interligar a Europa» , no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando especial 
prioridade aos projetos que respeitam as 
dotações nacionais do Fundo de Coesão.

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo [11.º] do 
Regulamento (UE) […]/2012, que institui 
o mecanismo «Interligar a Europa» , no 
que se refere aos projetos indicados no 
anexo 1 desse regulamento, dando especial 
prioridade aos projetos que respeitam as 
dotações nacionais do Fundo de Coesão.
Excecionalmente, até 31 de dezembro de 
2016, a seleção de projetos elegíveis para 
financiamento deve realizar-se 
respeitando as dotações nacionais 
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transferidas do Fundo de Coesão para o 
mecanismo "Interligar a Europa".

Or. en

Justificação

É necessário um período de 3 anos, durante o qual as dotações nacionais estão garantidas, 
no sentido de assegurar que todos os Estados-Membros conseguem preparar uma carteira de 
projetos com recurso aos instrumentos de assistência disponibilizados pela Comissão. Findo 
este período, são aplicáveis as regras normais previstas pelo Regulamento relativo ao 
mecanismo "Interligar a Europa".

Alteração 1299
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo [13.º] do 
Regulamento (UE) […]/2012, que institui 
o mecanismo «Interligar a Europa», no que 
se refere aos projetos indicados no anexo 
1 desse regulamento, dando especial 
prioridade aos projetos que respeitam as 
dotações nacionais do Fundo de Coesão.

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito do mecanismo «Interligar a 
Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo [13.º] do 
Regulamento (UE) […]/2012, que institui 
o mecanismo «Interligar a Europa», 
respeitando as dotações nacionais do 
Fundo de Coesão e assegurando uma 
concorrência leal entre projetos.

Or. ro

Alteração 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito do mecanismo «Interligar a 

O apoio do Fundo de Coesão, concedido 
no âmbito do mecanismo «Interligar a 
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Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo [13.º] do 
Regulamento (UE) […]/2012, que institui 
o mecanismo «Interligar a Europa», no que 
se refere aos projetos indicados no anexo 1 
desse regulamento, dando especial 
prioridade aos projetos que respeitam as 
dotações nacionais do Fundo de Coesão.

Europa», é implementado em 
conformidade com o artigo [11.º] do 
Regulamento (UE) […]/2012, que institui 
o mecanismo «Interligar a Europa», no que 
se refere aos projetos indicados no anexo 1 
desse regulamento, dando especial 
prioridade aos projetos que respeitam as 
dotações nacionais do Fundo de Coesão.
Contudo, até 31 de dezembro de 2016 a 
seleção de projetos elegíveis para 
financiamento deve realizar-se 
respeitando as dotações nacionais 
transferidas do Fundo de Coesão para a 
Facilidade "Interligar a Europa".

Or. es

Justificação

Para facilitar o respeito das dotações nacionais do Fundo de Coesão e para que os Estados-
Membros possam preparar um viveiro de projetos nos primeiros anos com a ajuda da 
Comissão, convém estabelecer um período de três anos no início do período de programação 
com o qual se garante a afetação de cada Estado-Membro.

Alteração 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III - Artigo 84 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem, de acordo com o artigo 14.º c 1 
(novo), garantir que os contratos de 
parceria e os programas operacionais 
consigam conduzir a uma ligação eficaz e 
viável entre fundos estruturais e fundos 
de coesão, bem como o mecanismo 
«Interligar a Europa» e o regulamento 
RTE;

Or. de
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Justificação

Todas as remissões cruzadas devem ser adaptadas em conformidade.

Alteração 1302
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio dos Fundos Estruturais para 
[Alimentos para Pessoas Carenciadas] 
concedido a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego é de 2 500 000 000 de euros.

O apoio dos Fundos Estruturais para 
[Alimentos para Pessoas Carenciadas] 
concedido a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego é de 3 500 000 000 de euros.

Or. fr

Justificação

O montante do instrumento «Alimentos para Pessoas Carenciadas» era de 500 mil euros por 
ano durante o anterior período de programação. Tendo este programa como objeto o apoio 
às pessoas que sofrem duma pobreza extrema, cujo número está a aumentar devido à crise 
económica que afeta a UE, é necessário manter, ao menos, o mesmo montante de 
financiamento que para o período de 2014-2020.

Alteração 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio dos Fundos Estruturais para 
[Alimentos para Pessoas Carenciadas] 
concedido a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego é de 2 500 000 000 de euros.

O apoio dos Fundos Estruturais para 
[Alimentos para Pessoas Carenciadas] 
concedido a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego é de 3 500 000 000 de euros.

Or. fr
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Alteração 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio dos Fundos Estruturais para 
[Alimentos para Pessoas Carenciadas] 
concedido a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego é de 2 500 000 000 de euros.

O apoio para [Alimentos para Pessoas 
Carenciadas] é de XXX euros.

Or. es

Alteração 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará uma decisão, por meio 
de um ato de execução, a fim de determinar 
o montante a transferir da dotação dos 
Fundos Estruturais atribuída a cada 
Estado-Membro para todo o período. A 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída 
a cada Estado-Membro é reduzida em 
conformidade.

A Comissão adotará uma decisão, por meio 
de um ato de execução, a fim de determinar 
o montante a transferir da dotação afetada 
à rubrica “Preservação e gestão dos 
recursos naturais” das Perspetivas 
financeiras da UE para todo o período.

Or. es

Alteração 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 5 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

As dotações anuais correspondentes ao 
apoio dos Fundos Estruturais a que se 
refere o primeiro parágrafo devem ser 
inscritas nas rubricas orçamentais 
pertinentes do [instrumento «Alimentos 
para Pessoas Carenciadas»], com início 
no exercício orçamental de 2014.

Suprimido

Or. es

Alteração 1307
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Adaptação a anteriores propostas de alteração referentes à supressão da reserva de 
eficiência.

Alteração 1308
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo Suprimido
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de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Or. en

Alteração 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5% dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1310
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1311
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5% dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva de 
eficiência, sendo a sua afetação efetuada 
em conformidade com o artigo 20.º.

6. Sendo caso disso, se o Estado-Membro 
assim o decidir, 5% dos recursos 
destinados ao objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego serão 
destinados a constituir uma reserva de 
eficiência, sendo a sua afetação efetuada 
em conformidade com o artigo 20.º.

Or. es

Alteração 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 0,2% dos recursos do FEDER para o 7. XX% dos recursos do FEDER para o 
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objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano 
sustentável.

objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano 
sustentável.

Or. es

Alteração 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 3,48 % dos recursos 
globais para autorização orçamental dos 
Fundos, para o período de 2014 a 2020 (ou
seja, um montante total de 11 700 000 004 
euros).

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 7 % dos recursos globais 
para autorização orçamental dos Fundos, 
para o período de 2014 a 2020 (ou seja, um 
montante total de xxx).

Or. de

Justificação

Artigo 37º; Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 2011, sobre o 5.º Relatório 
da Comissão Europeia sobre a Coesão e a Estratégia para a Política de Coesão após 2013 
(2011/2035(INI)).

Alteração 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 3,48% dos recursos 
globais para autorização orçamental dos 

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 7% dos recursos globais 
para autorização orçamental dos Fundos, 



PE491.056v01-00 110/178 AM\903905PT.doc

PT

Fundos, para o período de 2014 a 2020 (ou 
seja, um montante total de 11 700 000 004
euros).

para o período de 2014 a 2020 (ou seja, um 
montante total de XXX euros).

Or. fr

Justificação

Na continuação da posição aprovada pelo PE em sessão plenária, na qual solicitou a 
atribuição à cooperação territorial europeia de um mínimo de 7% dos recursos totais 
destinados à coesão, justifica-se fixar uma percentagem de 7% dos recursos totais afetados 
ao fundo para o período de 2014-2020.

Alteração 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 3,48 % dos recursos 
globais para autorização orçamental dos 
Fundos, para o período de 2014 a 2020 (ou 
seja, um montante total de 11 700 000 004
euros).

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 7 % dos recursos globais 
para autorização orçamental dos Fundos, 
para o período de 2014 a 2020 (ou seja, um 
montante total de XX XXX XXX XXX 
euros). Estes recursos serão deduzidos dos 
recursos gerais atribuídos à política de 
coesão com base numa repartição por 
programas de cooperação.

Or. en

Alteração 1317
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os recursos destinados ao objetivo de 8. Os recursos destinados ao objetivo de 
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Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 3,48 % dos recursos 
globais para autorização orçamental dos 
Fundos, para o período de 2014 a 2020 (ou 
seja, um montante total de 11 700 000 004 
euros).

Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 7 % dos recursos globais 
para autorização orçamental dos Fundos, 
para o período de 2014 a 2020 (ou seja, um 
montante total de XX XXX XXX XXX
euros).

Or. fi

Alteração 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 3,48% dos recursos 
globais para autorização orçamental dos 
Fundos, para o período de 2014 a 2020 (ou 
seja, um montante total de 11 700 000 004
euros).

8. Os recursos destinados ao objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia 
correspondem a 3,48% dos recursos 
globais para autorização orçamental dos 
Fundos, para o período de 2014 a 2020 (ou 
seja, um montante total de 
XXX XXX XXX XXX euros).

Or. es

Alteração 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 84.°-A
Recursos para a cooperação a nível 

macro-regional
(1) Os recursos para o objetivo da 
cooperação a nível macro-regional 
podem, por acordo entre o grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional, representar no fundo de 
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desenvolvimento macro-regional, pelo 
menos, 20% dos recursos para o objetivo 
do “Investimento para o crescimento e o 
emprego” disponíveis para os Estados-
Membros que estabeleceram por Tratado 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional ou que aderiram ao Tratado que 
institui o fundo de desenvolvimento 
macro-regional, provenientes de todos os 
fundos para o período de 2014 a 2020. 
(2) Os recursos para o objetivo da 
cooperação a nível macro-regional 
podem, por acordo entre o grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu por 
Tratado um fundo de desenvolvimento 
macro-regional ou entre os Estados-
Membros que acederam ao Tratado que 
institui o fundo de desenvolvimento 
macro-regional, ser igualmente atribuídos 
ao fundo de desenvolvimento macro-
regional a partir de fundos públicos dos 
Estados que estabeleceram por Tratado 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional ou dos Estados que acederam ao 
Tratado que institui o fundo de 
desenvolvimento macro-regional, ou a 
partir de fundos do BEI. 
(3) Os recursos destinados às correções 
financeiras de todos os fundos angariados 
pela Comissão contra os Estados-
Membros da macro-região em questão 
para o período 2007-2013 até 31 de 
dezembro de 2013 são também recursos 
destinados à cooperação a nível macro-
regional.
(4) Os recursos provenientes de todos os 
fundos relativos ao período 2007-2013 
que até 31 de dezembro de 2013 não 
tiverem sido mobilizados por contratos 
pelos Estados-Membros da macro-região 
em causa são também utilizados como 
recursos destinados ao objetivo da 
cooperação à escala macro-regional. 
 (5) Os recursos provenientes de todos os 
fundos relativos ao período 2007-2013 
que até 31 de dezembro de 2013 não 
tiverem sido mobilizados por contratos 
pelos Estados-Membros da macro-região 
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em causa são também utilizados como 
recursos destinados ao objetivo da 
cooperação à escala macro-regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração relativa à inovação do quadro estratégico 
comum e a uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no diálogo e no 
consenso entre os Estados-Membros que estabelecem por tratado um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, ou entre Estados que adiram ao Tratado que estabelece um 
fundo de desenvolvimento macro-regional. Isso envolve a aplicação de aspetos de integração 
muito vincados e efetivos com base no princípio da subsidiariedade.

Alteração 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, 
não podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões.

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas e regiões 
mais desenvolvidas, não podem ser 
transferidas entre cada uma destas 
categorias de regiões.

Or. de

Alteração 1321
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem, regra geral, ser transferidas entre 
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destas categorias de regiões. cada uma destas categorias de regiões.

Or. de

Alteração 1322
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões.

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões, exceto no 
caso de programas multirregionais com 
uma dimensão territorial, planos de ação 
conjuntos (capítulo 3 do presente 
Regulamento), estratégias de 
desenvolvimento urbano, outras 
estratégias ou pactos territoriais definidos 
no artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º [FSE];

Or. en

Alteração 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões.

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas nem entre cada uma 
destas categorias de regiões no seio de um 
determinado Estado-Membro, nem entre 
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Estados-Membros;

Or. en

Alteração 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões.

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, 
não podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões. Esta medida 
não se relaciona com as dotações 
atribuídas ao fundo de desenvolvimento 
macro-regional tendo em vista o objetivo 
da cooperação a nível macro-regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração relativa à inovação do quadro estratégico 
comum e a uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no diálogo e no 
consenso entre os Estados-Membros que estabelecem por tratado um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, ou entre Estados que adiram ao Tratado que estabelece um 
fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1325
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
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transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões.

transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões fora de 
programas plurirregionais de dimensão 
territorial, planos de ação comuns (ver 
Capítulo 3 do presente regulamento), 
estratégias de desenvolvimento urbano ou 
outras estratégias ou pactos territoriais, 
como definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º … [FSE].

Or. fr

Alteração 1326
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões.

1. As dotações totais atribuídas a cada 
Estado-Membro, no que diz respeito às 
regiões menos desenvolvidas, regiões em 
transição e regiões mais desenvolvidas, não 
podem ser transferidas entre cada uma 
destas categorias de regiões, exceto no 
caso de programas multirregionais com 
uma dimensão territorial, planos de ação 
conjuntos (capítulo 3 do presente 
Regulamento), estratégias de 
desenvolvimento urbano, outras 
estratégias ou pactos territoriais definidos 
no artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º [FSE];

Or. en

Alteração 1327
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 2 % da dotação total 
atribuída a uma determinada categoria de 
regiões para outra categoria de regiões.

Suprimido

Or. pt

Justificação

As regiões já possuem um envelope financeiro específico, não se devendo proceder à 
transferência de fundos entre regiões, sobretudo quando os maiores beneficiários são as 
regiões mais desenvolvidas em detrimento das menos desenvolvidas, sendo evidente que o 
efeito de spill-over aqui em causa não irá contribuir para uma maior coesão económica, 
social e territorial como é referido no artigo 174° do tratado. Esta alteração está em 
consonância com a efetuada no considerando 59.

Alteração 1328
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 2 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 
para outra categoria de regiões.

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 30 % da dotação total 
atribuída a uma determinada categoria de 
regiões para outra categoria de regiões.

Or. de
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Alteração 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 2 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 
para outra categoria de regiões.

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 10 % da dotação total 
atribuída a uma determinada categoria de 
regiões para outra categoria de regiões.

Or. en

Alteração 1330
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 2 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 
para outra categoria de regiões.

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 6 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 
para outra categoria de regiões.

Or. en
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Alteração 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 86 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) A despesa pública ou despesa 
estrutural equivalente suportada pelas 
administrações públicas a título de 
cofinanciamento dos investimentos 
ativados no âmbito do financiamento com 
fundos QEC será deduzida do cálculo do 
défice estrutural na definição dos 
objetivos a médio prazo específicos por 
país no quadro do Regulamento (UE) 
n.º 1466/97, sendo também deduzida na 
avaliação da conformidade com o ramo 
preventivo do pacto de estabilidade e 
crescimento no quadro do Regulamento 
(UE) n.º 1467/97.

Or. it

Justificação

Considera-se necessário prever um mecanismo que garanta aos Estados o cofinanciamento 
dos projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento económico e o crescimento do 
emprego, sem incorrer nas restrições do pacto de estabilidade.

Alteração 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 86 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Apenas nos Estados-Membros em que as 
regiões menos desenvolvidas e regiões em 
transição cubram pelo menos 15 % da 
população total, se deverá verificar se foi 
mantido para o período o nível da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente 

Suprimido
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de acordo com o objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego.

Or. de

Justificação

A condição da adicionalidade deverá ser analisada em todos os Estados-Membros, ver n.ºs 1 
e 2 da Resolução do PE, de 5 de julho de 2011 (2011/2035(INI)): "Considera haver valor 
acrescentado europeu quando os projetos promovidos ao nível regional contribuem para 
atingir objetivos à escala europeia em termos de crescimento económico, desempenho da 
investigação, proteção ambiental, poupança de recursos, evolução demográfica, 
abastecimento sustentável de energia, coesão social ou desenvolvimento transfronteiriço, não 
podendo estes ser alcançados sem o impulso europeu;" 

Alteração 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 86 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Apenas nos Estados-Membros em que as 
regiões menos desenvolvidas e regiões em 
transição cubram pelo menos 15% da 
população total, se deverá verificar se foi 
mantido para o período o nível da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente 
de acordo com o objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego.

Apenas nos Estados-Membros em que as 
regiões menos desenvolvidas e regiões em 
transição cubram pelo menos 20% da 
população total, se deverá verificar se foi 
mantido para o período o nível da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente 
de acordo com o objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego.

Or. fr

Alteração 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 86 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos Estados-Membros em que as regiões 
menos desenvolvidas e regiões em 

Nos Estados-Membros em que as regiões 
menos desenvolvidas abranjam pelo menos 
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transição abranjam pelo menos 70 % da 
população, essa verificação é realizada a 
nível nacional.

70 % da população, essa verificação é 
realizada a nível nacional.

Or. de

Alteração 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 86 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos Estados-Membros em que as regiões 
menos desenvolvidas e regiões em 
transição abranjam mais de 15 % e menos 
de 70 % da população, a verificação é 
realizada aos níveis nacional e regional. 
Para isso, os Estados-Membros fornecem à 
Comissão informações sobre a despesa 
relativa às regiões menos desenvolvidas e 
regiões em transição, em cada fase do 
processo de verificação.

Nos Estados-Membros em que as regiões 
menos desenvolvidas abranjam mais de 
15 % e menos de 70 % da população, a 
verificação é realizada aos níveis nacional 
e regional. Para isso, os Estados-Membros 
fornecem à Comissão informações sobre a 
despesa relativa às regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição, em 
cada fase do processo de verificação.

Or. de

Alteração 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 86 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos Estados-Membros em que as regiões 
menos desenvolvidas e regiões em 
transição abranjam mais de 15% e menos 
de 70% da população, a verificação é 
realizada aos níveis nacional e regional. 
Para isso, os Estados-Membros fornecem à 
Comissão informações sobre a despesa 
relativa às regiões menos desenvolvidas e 
regiões em transição, em cada fase do 

Nos Estados-Membros em que as regiões 
menos desenvolvidas e regiões em 
transição abranjam mais de 20% e menos 
de 70% da população, a verificação é 
realizada aos níveis nacional e regional. 
Para isso, os Estados-Membros fornecem à 
Comissão informações sobre a despesa 
relativa às regiões menos desenvolvidas e 
regiões em transição, em cada fase do 
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processo de verificação. processo de verificação.

Or. fr

Alteração 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 86 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os n.ºs 1 a 6 não são aplicáveis a 
programas operacionais abrangidos pelo 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia.

7. Os n.ºs 1 a 6 não são aplicáveis a 
programas operacionais abrangidos pelo 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia nem aos programas relativos ao 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
que fazem parte integrante do objetivo de 
cooperação a nível macro-regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração relativa à inovação do quadro estratégico 
comum e a uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no diálogo e no 
consenso entre os Estados-Membros que estabelecem por tratado um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, ou entre Estados que adiram ao Tratado que estabelece um 
fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de 
região e corresponde, sem prejuízo do 
disposto no artigo 52.º, a um objetivo 

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Em 
circunstâncias devidamente justificadas,
um eixo prioritário pode dizer respeito a 
uma ou várias categorias de regiões e
combinar prioridades de investimento de 
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temático e inclui uma ou várias 
prioridades de investimento desse objetivo 
temático, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos. No que se refere 
ao FSE, um eixo prioritário pode combinar 
prioridades de investimento de diferentes 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o 
seu contributo para outros eixos 
prioritários, em circunstâncias 
devidamente justificadas.

diferentes objetivos temáticos e vários 
Fundos, em conformidade com as normas 
específicas dos Fundos em questão.

Or. fr

Justificação

Convém facilitar o recurso aos programas relativos a vários fundos.

Alteração 1339
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região 
e corresponde, sem prejuízo do disposto 
no artigo 52.º, a um objetivo temático e 
inclui uma ou várias prioridades de 
investimento desse objetivo temático, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. No que se refere ao FSE, um 
eixo prioritário pode combinar 
prioridades de investimento de diferentes 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o 
seu contributo para outros eixos 
prioritários, em circunstâncias 
devidamente justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário pode dizer respeito a uma
ou várias categorias de região e inclui uma 
ou várias prioridades de investimento de 
um ou vários objetivos temáticos em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos.

Or. de
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Alteração 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de 
região e corresponde, sem prejuízo do 
disposto no artigo 52.º, a um objetivo 
temático e inclui uma ou várias prioridades 
de investimento desse objetivo temático, 
em conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. No que se refere ao FSE, um 
eixo prioritário pode combinar 
prioridades de investimento de diferentes 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o 
seu contributo para outros eixos 
prioritários, em circunstâncias 
devidamente justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário pode dizer respeito a uma 
ou mais categorias de região, ou 
combinar uma ou várias prioridades de 
investimento complementares relativas a 
diferentes objetivos temáticos e Fundos, 
em conformidade com as regras específicas 
dos Fundos.

Or. en

Alteração 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região 
e corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo e a
uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
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uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE, um eixo prioritário 
pode combinar prioridades de 
investimento de diferentes objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 
8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o seu 
contributo para outros eixos prioritários, 
em circunstâncias devidamente 
justificadas.

uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. Um 
eixo prioritário pode combinar, no caso de 
ser necessário aumentar o impacto e a 
eficácia numa abordagem tematicamente 
coerente e integrada, para alcançar os 
objetivos e metas da estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo:

Or. en

Alteração 1342
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE, um eixo prioritário 
pode combinar prioridades de investimento 
de diferentes objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 
11, de modo a facilitar o seu contributo 
para outros eixos prioritários, em 
circunstâncias devidamente justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. Um 
eixo prioritário pode combinar prioridades 
de investimento de diferentes objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 
8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o seu 
contributo para outros eixos prioritários, 
em circunstâncias devidamente 
justificadas.

Or. fr

Justificação

Quando se revelar pertinente e oportuno, convém reforçar a coordenação entre os programas 
operacionais que decorrem dos diferentes objetivos da política de coesão e das diferentes 
vertentes da cooperação territorial europeia.
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Alteração 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático, 
incluindo uma ou várias prioridades de 
investimento desse objetivo temático, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. No que se refere ao FSE, um 
eixo prioritário pode combinar prioridades 
de investimento de diferentes objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 
8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o seu 
contributo para outros eixos prioritários, 
em circunstâncias devidamente 
justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático, 
incluindo uma ou várias prioridades de 
investimento desse objetivo temático, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. Em casos devidamente 
justificados, um eixo prioritário pode 
combinar uma ou várias prioridades de 
investimento complementares de 
diferentes objetivos temáticos ou combinar 
uma ou várias prioridades de investimento 
complementares do FEDER, FC e FSE, 
ao abrigo de um mesmo objetivo temático.

Or. en

Alteração 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
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com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE, um eixo prioritário 
pode combinar prioridades de investimento 
de diferentes objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 
11, de modo a facilitar o seu contributo 
para outros eixos prioritários, em 
circunstâncias devidamente justificadas.

com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE, um eixo prioritário 
pode combinar prioridades de investimento 
de diferentes objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 
11, de modo a facilitar o seu contributo 
para outros eixos prioritários, em 
circunstâncias devidamente justificadas.
Mesmo assim, a fim de enfrentar a 
evolução demográfica, no caso do 
FEDER um eixo prioritário poderá 
corresponder a mais de um objetivo 
temático.

Or. es

Alteração 1345
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE, um eixo prioritário 
pode combinar prioridades de investimento 
de diferentes objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 
11, de modo a facilitar o seu contributo 
para outros eixos prioritários, em 
circunstâncias devidamente justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE e ao FEDER, um 
eixo prioritário pode combinar prioridades 
de investimento de diferentes objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 
8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o seu 
contributo para outros eixos prioritários, 
em circunstâncias devidamente 
justificadas.

Or. en
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Alteração 1346
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE, um eixo prioritário 
pode combinar prioridades de 
investimento de diferentes objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 
8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o seu 
contributo para outros eixos prioritários, 
em circunstâncias devidamente 
justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região 
– à exceção do Fundo de Coesão –e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático, 
incluindo uma ou várias prioridades de 
investimento desse objetivo temático, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. Em circunstâncias 
devidamente justificadas, quando tal seja 
necessário para aumentar a eficiência e a 
eficácia de uma abordagem coerente do 
ponto de vista temático que vise a 
prossecução dos objetivos e metas da 
estratégia da UE para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, um 
eixo prioritário pode

a) abranger mais do que uma categoria de 
região;
b) combinar uma ou várias prioridades de 
investimento complementares a título do 
FEDER, FC e FSE num único objetivo 
temático;
c) combinar uma ou várias prioridades de 
investimento complementares de 
diferentes objetivos temáticos até 20% da 
contribuição da UE para um programa 
operacional; 
d) combinar, no que se refere ao FSE,
prioridades de investimento de diferentes 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o 
seu contributo para outros eixos 
prioritários.
Os Estados-Membros podem combinar 
duas ou mais das opções descritas nas 
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alíneas a) a d).

Or. de

Alteração 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) dizer respeito a mais do que uma 
categoria de regiões;

Or. en

Alteração 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) combinar uma ou várias prioridades 
de investimento complementares do 
FEDER, FC e FSE, ao abrigo de um 
mesmo objetivo temático;

Or. en

Alteração 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c) combinar uma ou várias prioridades 
de investimento complementares de 
diferentes objetivos temáticos até 20% da 
contribuição da UE para um programa 
operacional, nomadamente para os 
componentes da contribuição que são 
dedicados a uma abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial;

Or. en

Alteração 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) No que se refere ao FSE [...], 
combinar prioridades de investimento de 
diferentes objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 
11, de modo a facilitar o seu contributo 
para outros eixos prioritários [...].

Or. en

Alteração 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os Estados-Membros podem 
estabelecer um único eixo prioritário num 
programa operacional para assistência 
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técnica, como disposto no artigo 52.º; 
estes eixos prioritários não se aplicam ao 
n.º 2 b)(i), (ii), (iv), (c) (ii) - (via) and (e) 
(i)-(iia) do presente artigo;

Or. en

Justificação

Se for adotada, as referências cruzadas em causa terão que ser adaptadas em conformidade.

Alteração 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem combinar 
duas ou várias das opções da alínea a) à 
alínea d).

Or. en

Alteração 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) uma estratégia em termos de contributo 
do programa operacional para a estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, incluindo:

(a) uma estratégia em termos de contributo 
do programa operacional para a realização 
da coesão económica, social e territorial e
para a estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, incluindo:

Or. en
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Alteração 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a identificação das necessidades face 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, e as 
recomendações do Conselho adotadas nos 
termos do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
bem como tendo em consideração as 
Orientações Integradas e as 
especificidades nacionais e regionais;

(i) a identificação das necessidades face 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país e as 
orientações gerais das políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, ao abrigo do artigo 121.º, n.º 2, e as 
recomendações do Conselho e orientações 
que os Estados-Membros têm em conta 
nas suas políticas de emprego adotadas 
nos termos do artigo 148.º, n.º 4, do 
Tratado, nomeadamente tendo em 
consideração as necessidades de 
desenvolvimento sustentável dos 
Estados-Membros e/ou das regiões em 
questão.

Or. en

Alteração 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a identificação das necessidades face aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, nos termos do artigo 
121.º, n.º 2, e as recomendações do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado, bem como tendo 
em consideração as Orientações Integradas 
e as especificidades nacionais e regionais;

i) a identificação das necessidades, tendo 
em consideração as Orientações Integradas 
e as especificidades nacionais e regionais;

Or. fr
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Alteração 1356
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a identificação das necessidades face 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, e as 
recomendações do Conselho adotadas nos 
termos do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
bem como tendo em consideração as 
Orientações Integradas e as especificidades 
nacionais e regionais;

(i) a identificação das necessidades tendo 
em conta os desafios identificados nas 
recomendações específicas pertinentes por 
país, nos termos do artigo 121.º, n.º 2, e as 
recomendações do Conselho adotadas nos 
termos do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
bem como tendo em consideração as 
Orientações Integradas e as especificidades 
nacionais e regionais;

Or. en

Alteração 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma justificação da escolha dos 
objetivos temáticos e prioridades de 
investimento correspondentes, tendo em 
conta o Contrato de Parceria e os 
resultados da avaliação ex ante;

(ii) uma justificação da escolha dos 
objetivos temáticos e prioridades de 
investimento correspondentes, tendo em 
conta o Contrato de Parceria e os 
resultados da avaliação ex ante, e tendo em 
conta as necessidades de desenvolvimento 
sustentável dos Estados-Membros e/ou 
das regiões, se necessário;

Or. en

Alteração 1358
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma justificação da escolha dos 
objetivos temáticos e prioridades de 
investimento correspondentes, tendo em 
conta o Contrato de Parceria e os 
resultados da avaliação ex ante;

ii) uma justificação da escolha dos 
objetivos temáticos e prioridades de 
investimento correspondentes, tendo em 
conta as necessidades da região em causa 
e o Contrato de Parceria e os resultados da 
avaliação ex ante;

Or. de

Alteração 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alinea a) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Uma apresentação das modalidades 
de coordenação entre os programas 
operacionais Investimento no 
Crescimento e no Emprego, os programas 
decorrentes do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia e os programas 
decorrentes do FEAMP, do FEADER, do 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(IEV), do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) e do instrumento 
de pré-adesão (IPA ) para as regiões em 
questão.

Or. fr

Alteração 1360
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alinea a) – subalínea ii-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

ii-A) Se adequado, uma apresentação das 
modalidades de coordenação entre os 
programas operacionais Investimento no 
Crescimento e no Emprego, os programas 
da cooperação territorial e os programas 
decorrentes da vertente de ação externa 
da UE de interesse para as regiões em 
questão.

Or. fr

Justificação

Para melhor ter em consideração a situação das regiões que não possuem fronteiras 
europeias parece oportuno reforçar as disposições em favor da cooperação no seio dos 
programas operacionais. Estas disposições também permitiriam o desenvolvimento de 
projetos inovadores no quadro do acordo de cooperação descentralizada.

Alteração 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) As prioridades de investimento e os 
objetivos específicos correspondentes;

(i) As prioridades de investimento e os 
objetivos específicos correspondentes, em 
conformidade com as diferentes opções 
previstas no n.º 1 do presente artigo;

Or. en

Alteração 1362
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

(iii) uma descrição das ações a apoiar, 
incluindo a identificação dos principais 
grupos-alvo, dos territórios específicos 
visados e, se for caso disso, dos tipos de 
beneficiários e da utilização prevista dos 
instrumentos financeiros;

iii) uma descrição das ações a apoiar, 
incluindo a identificação dos principais 
grupos-alvo, dos territórios específicos 
visados e, se for caso disso, da utilização 
prevista dos instrumentos financeiros;

Or. en

Alteração 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) o contributo para a abordagem 
integrada de desenvolvimento territorial, 
como previsto no Contrato de Parceria,
incluindo:

(c) o contributo para a abordagem 
integrada de desenvolvimento territorial, 
incluindo:

Or. en

Alteração 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os mecanismos de coordenação, por um 
lado, entre os Fundos, o FEADER, o 
FEAMP e outros instrumentos financeiros 
nacionais e da União e, por outro, com o 
BEI;

i) os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos, o FEADER, o FEAMP, o Fundo 
de Desenvolvimento Social do Conselho 
da Europa (CEF) e outros instrumentos 
financeiros da União e nacionais, e com o 
BEI;

Or. de
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Alteração 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos, o FEADER, o FEAMP e outros 
instrumentos financeiros da União e 
nacionais, e com o BEI;

(i) os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos, o FEADER, o FEAMP e outros 
instrumentos financeiros da União e 
nacionais, sobretudo no caso de preverem 
uma cooperação estruturada como o 
programa LIFE, e com o BEI;

Or. en

Justificação

Os "Projetos integrados" no âmbito do programa LIFE são um instrumento concreto no que 
diz respeito à integração para o ambiente e o clima. Contêm o potencial para contribuir de 
forma significativa para uma utilização eficiente dos fundos, para a aplicação coerente da 
legislação importante em matéria ambiental e para aumentar a capacidade de absorção do 
financiamento prevista nos domínios do ambiente e clima no âmbito da política de coesão e 
agrícola. As atividades potenciais complementares com fundos QEC têm que identificadas 
numa fase inicial, a fim de poderem ser concretizadas.

Alteração 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos, o FEADER, o FEAMP e outros 
instrumentos financeiros da União e 
nacionais, e com o BEI;

(i) Os mecanismos de coordenação entre os 
fundos QEC no âmbito de um ou vários 
eixos prioritários e os mecanismos de 
coordenação entre os fundos e outros 
instrumentos financeiros nacionais e da 
União e com o BEI;

Or. en
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Alteração 1367
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos, o FEADER, o FEAMP e outros 
instrumentos financeiros nacionais e da 
União e com o BEI;

(i) Os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos, o FEADER, o FEAMP e outros 
instrumentos financeiros nacionais e da 
União e com o BEI; se este aspeto não 
estiver suficientemente descrito no 
Contrato de Parceria;

Or. en

Alteração 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) as modalidades de cooperação em 
matéria de prioridades ambientais e 
climáticas entre diferentes administrações 
setoriais, a nível nacional e regional, 
conduzindo, em primeiro lugar, à 
identificação de zonas nas quais é possível 
prever atividades que complementem 
projetos integrados no domínio do 
ambiente e do clima e, em segundo lugar, 
à determinação de domínios de 
financiamento nos quais a utilização de 
soluções, métodos e abordagens validados 
no âmbito do programa LIFE possa ser
benéfica;

Or. en
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Justificação

Os "Projetos integrados" no âmbito do programa LIFE são um instrumento concreto no que 
diz respeito à integração para o ambiente e o clima. Contêm o potencial para contribuir de 
forma significativa para uma utilização eficiente dos fundos, para a aplicação coerente da 
legislação importante em matéria ambiental e para aumentar a capacidade de absorção do 
financiamento prevista nos domínios do ambiente e clima no âmbito da política de coesão e 
agrícola. As atividades potenciais complementares com fundos QEC têm que identificadas 
numa fase inicial, a fim de poderem ser concretizadas.

Alteração 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) se apropriado, a abordagem integrada 
de desenvolvimento territorial prevista para 
as zonas urbanas, rurais, costeiras e de 
pesca, bem como para as zonas com 
características territoriais especiais, em 
especial tendo em vista a aplicação dos 
artigos 28.º e 29.º;

(ii) se apropriado, a abordagem integrada 
de desenvolvimento territorial prevista para 
as zonas urbanas, rurais, costeiras e de 
pesca, bem como para as zonas com 
características territoriais especiais, e os 
mecanismos que contribuam para o 
investimento territorial integrado (DTI), 
previsto no artigo 99.º do presente 
Regulamento, incluindo os referidos nos 
termos do artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º [FSE], incluindo a 
repartição anual indicativa de cada fundo 
para as ações integradas;

Or. en

Alteração 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) se apropriado, a abordagem integrada (ii) a abordagem integrada de 
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de desenvolvimento territorial prevista para 
as zonas urbanas, rurais, costeiras e de 
pesca, bem como para as zonas com 
características territoriais especiais, em 
especial tendo em vista a aplicação dos 
artigos 28.º e 29.º;

desenvolvimento territorial prevista para as 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de pesca, 
bem como para as zonas com 
características territoriais especiais, em 
especial tendo em vista a aplicação dos 
artigos 28.º e 29.º;

Or. en

Alteração 1371
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) se apropriado, a abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial prevista para as 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de pesca, 
bem como para as zonas com 
características territoriais especiais, em 
especial tendo em vista a aplicação dos 
artigos 28.º e 29.º;

ii) se apropriado, a abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial prevista para as 
zonas urbanas, rurais, costeiras, 
montanhosas e de pesca, bem como para 
as zonas com características territoriais 
especiais, em especial tendo em vista a 
aplicação dos artigos 28.º e 29.º;

Or. de

Justificação

As zonas montanhosas enfrentam, por inerência, desafios especiais. Lutam com vários 
problemas, nomeadamente o êxodo e desvantagens económicas. Estas regiões merecem, pois,  
uma menção especial.

Alteração 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 

(iii) as zonas urbanas funcionais em que 
serão realizadas ações integradas para 
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o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

promover o desenvolvimento urbano 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com o artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º 
(FEDER), desde que as autoridades locais 
ou os organismos existentes que gerem as 
zonas urbanas funcionais onde as ações 
integradas serão executadas tenham dado 
o seu consentimento; a repartição 
indicativa anual do apoio do FEDER para 
estas ações, incluindo os recursos 
atribuídos às cidades para gestão em 
virtude do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento 
(UE) n.º [FEDER], e a repartição indicativa 
anual do apoio do FSE para ações 
integradas serão adicionadas.

Or. en

Alteração 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

iii) a lista indicativa de cidades e espaços 
funcionais em que serão realizadas ações 
integradas para promover o 
desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

Or. es

Alteração 1374
Giommaria Uggias
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

iii) a lista indicativa de cidades e áreas 
funcionais em que serão realizadas ações 
integradas para promover o 
desenvolvimento urbano sustentável. Essa 
lista deve ser elaborada em parceria com 
as autoridades regionais e locais, 
prestando a devida atenção aos sistemas 
institucionais de cada Estado-Membro, a 
fim de assegurar um acesso justo a todas 
as autoridades locais que desejem aplicar 
medidas urbanas integradas, a repartição 
indicativa anual do apoio do FEDER para 
estas ações, incluindo os recursos 
atribuídos às cidades para gestão em 
virtude do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento 
(UE) n.º […] [FEDER], e a repartição 
indicativa anual do apoio do FSE para 
ações integradas.

Or. it

Alteração 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

(iii) uma lista de cidades ou um conjunto 
de critérios para a seleção de cidades e de 
zonas urbanas funcionais em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas;
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Or. en

Alteração 1376
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão   
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para acções integradas;

iii) uma lista indicativa de cidades, áreas 
urbanas funcionais e outras áreas 
territoriais funcionais, de acordo com os 
critérios estabelecidos no artigo 14.º, 
alínea b), subalínea ii), em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano, regional ou 
territorial sustentável, a repartição 
indicativa anual do apoio do FEDER para 
estas ações, incluindo os recursos 
atribuídos às cidades ou a outros 
organismos existentes para gestão de áreas 
urbanas funcionais e de outras áreas 
territoriais funcionais, em virtude do 
artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [FEDER], e a repartição indicativa 
anual do apoio do FSE para ações 
integradas;

Or. de

Justificação

A definição das áreas urbanas a desenvolver deveria refletir o facto de o desenvolvimento 
urbano sustentável não se circunscrever apenas às cidades, sendo, já hoje, praticado em 
categorias espaciais de maiores dimensões, que compreendem, nomeadamente, conurbações, 
cidade e arredores ou associações regionais, bem como a grande diversidade de categorias 
que caracterizam o ordenamento do território nos Estados-Membros.

Alteração 1377
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável. 
Esta lista deve ser elaborada em parceria 
com os órgãos de poder local e regional, 
no respeito pelos sistemas institucionais 
próprios de cada Estado-Membro, a fim 
de garantir a igualdade de acesso a todas 
as autoridades locais que pretendam 
implementar intervenções urbanas 
integradas; a repartição indicativa anual 
do apoio do FEDER para estas ações, 
incluindo os recursos atribuídos às cidades 
para gestão em virtude do artigo 7.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e 
a repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

Or. pt

Alteração 1378
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

iii) a lista indicativa de cidades em que 
serão realizadas ações integradas para 
promover o desenvolvimento urbano 
sustentável, a repartição indicativa anual 
do apoio do FEDER para estas ações, 
incluindo os recursos atribuídos às cidades 
para gestão em virtude do artigo 7.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e 
a repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

Or. en
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Alteração 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a identificação das zonas onde serão 
implementadas ações de desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais;

(iv) a identificação das zonas onde serão 
implementadas ações de desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais e as 
modalidades de execução dos artigos 28.º 
e 29.º, incluindo a repartição anual 
indicativa de cada fundo para as ações 
integradas;

Or. en

Alteração 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) os mecanismos para a realização de 
ações inter-regionais e transnacionais que 
envolvam beneficiários localizados em, 
pelo menos, um outro Estado-Membro;

v) os mecanismos para a realização de 
ações transfronteiras inter-regionais e 
transnacionais que envolvam beneficiários 
localizados em, pelo menos, um outro 
Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea vi) 
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Texto da Comissão Alteração

(vi) Se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macrorregionais;

(vi) o contributo das intervenções previstas 
para a realização de todas as formas de
estratégias macrorregionais e de 
estratégias das bacias marítimas;

Or. en

Alteração 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea vi) 

Texto da Comissão Alteração

vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macro-regionais;

vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macro-regionais, das bacias 
marítimas e das zonas montanhosas 
funcionais; 

Or. es

Alteração 1383
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea vi) 

Texto da Comissão Alteração

vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macro-regionais;

vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macro-regionais e das bacias 
marítimas, bem como das estratégias 
destinadas à região dos Alpes;

Or. de
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Justificação

 A região dos Alpes enfrenta desafios demográficos e naturais particulares, requerendo, por 
conseguinte, apoio especial a título dos Fundos Estruturais da UE.

Alteração 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c – subalínea vi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vi-A) a identificação das zonas onde são 
financiadas infraestruturas 
transfronteiriças e/ou ligações regionais;

Or. de

Alteração 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea c – subalínea vi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vi-A) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

Or. en
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Alteração 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

Suprimido

Or. en

Justificação

Se for adotada, as referências cruzadas em causa terão que ser adaptadas em conformidade.

Alteração 1387
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza e 
das regiões que enfrentam desafios 
demográficos ou de grupos-alvo em risco 
mais elevado de discriminação e exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas, bem como a afetação 
indicativa dos recursos financeiros;
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Or. de

Alteração 1388
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder aos 
desafios demográficos regionais e às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

Or. en

Alteração 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, e 
às pessoas com deficiência, bem como a 
afetação indicativa dos recursos 
financeiros;
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Or. en

Alteração 1390
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou
das zonas que, em virtude da sua situação 
geográfica, enfrentam desafios especiais, 
nomeadamente as zonas montanhosas, ou
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

Or. de

Justificação

As zonas montanhosas enfrentam, por inerência, desafios especiais. Lutam com vários 
problemas, nomeadamente o êxodo e desvantagens económicas, Lutam com vários problemas, 
nomeadamente o êxodo e desvantagens económicas, pelo que requerem uma abordagem 
integrada em matéria de apoio financeiro a título dos Fundos Estruturais.

Alteração 1391
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 

(d) se necessário, o contributo para a 
abordagem integrada estabelecida no 
Contrato de Parceria, com vista a responder 
às necessidades específicas das zonas 
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geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas;

Or. en

Alteração 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – parágrafo 2 – alínea e – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) as conclusões da avaliação 
ambiental estratégica do programa 
operacional, realizada em conformidade 
com a Diretiva 2011/42/CE;

Or. en

Alteração 1393
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – parágrafo 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) para cada condição ex ante, 
estabelecida em conformidade com o 
anexo IV, que não seja cumprida até à data 
de apresentação do Contrato de Parceria e 
do programa operacional, uma descrição 
das ações a realizar para cumprir as 
condições ex ante e o calendário das 
ações;

(ii) para cada condição ex ante, 
estabelecida em conformidade com o 
anexo IV, que não seja cumprida até à data 
de apresentação do Contrato de Parceria e 
do programa operacional, uma descrição 
das ações a realizar para cumprir as 
condições ex ante;

Or. en
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Alteração 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – parágrafo 2 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) as medidas tomadas para envolver os 
parceiros na preparação do programa 
operacional e o papel dos parceiros na
execução, monitorização e avaliação do 
programa operacional;

(iii) as medidas tomadas para envolver os 
parceiros na preparação, na execução, 
monitorização e avaliação do programa 
operacional, em conformidade com o 
código de conduta europeu referido no 
artigo 5.º, incluindo uma lista dos 
parceiros envolvidos, informações sobre a 
forma como foram selecionados, as 
respetivas responsabilidades e pontos de 
vista;

Or. en

Alteração 1395
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – parágrafo 2 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) as medidas tomadas para envolver os 
parceiros na preparação do programa 
operacional e o papel dos parceiros na 
execução, monitorização e avaliação do 
programa operacional;

iii) as medidas tomadas para envolver os 
parceiros na preparação do programa 
operacional e o papel dos parceiros 
pertinentes na execução do programa 
operacional;

Or. en

Alteração 1396
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a utilização prevista de assistência 
técnica, incluindo ações para reforçar a 
capacidade administrativa das autoridades 
e beneficiários com a informação relevante 
referida no n.º 2, alínea b), para o eixo 
prioritário em causa;

(i) A utilização prevista da assistência 
técnica, incluindo as ações para reforçar a 
capacidade administrativa das autoridades, 
dos parceiros e dos beneficiários, com a 
informação relevante referida no n.º 2, 
alínea b), para o eixo prioritário em causa;

Or. en

Alteração 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a utilização prevista de assistência 
técnica, incluindo ações para reforçar a 
capacidade administrativa das autoridades 
e beneficiários com a informação relevante 
referida no n.º 2, alínea b), para o eixo 
prioritário em causa;

(i) a utilização prevista da opção prevista 
no n.º 1, alínea e), do presente artigo em 
matéria de assistência técnica, e as ações 
previstas para reforçar a capacidade 
administrativa das autoridades, 
beneficiários e parceiros referidos no 
artigo 5.º, em conformidade com o código 
de conduta europeu, com a informação 
relevante referida no n.º 2, alínea b), para o 
eixo prioritário em causa;

Or. en

Alteração 1398
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações previstas para reduzir esses encargos, 
acompanhadas de metas;

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações previstas para reduzir esses encargos, 
acompanhadas de metas e prazos;

Or. en

Alteração 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações previstas para reduzir esses encargos, 
acompanhadas de metas;

(ii) as ações previstas para reduzir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários, acompanhadas de metas;

Or. en

Alteração 1400
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações previstas para reduzir esses encargos, 
acompanhadas de metas;

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e, se 
necessário, as ações previstas para reduzir 
esses encargos;

Or. en
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Alteração 1401
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) uma lista dos grandes projetos cuja 
data prevista de início da execução das 
obras seja anterior a 1 de janeiro de 2018;

iii) uma lista indicativa dos grandes 
projetos cuja data prevista de início da 
execução das obras seja anterior a 1 de 
janeiro de 2018;

Or. en

Alteração 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) uma lista dos grandes projetos cuja 
data prevista de início da execução das 
obras seja anterior a 1 de janeiro de 2018;

iii) Uma lista não exaustiva dos grandes 
projetos cuja data prevista de início da 
execução das obras seja anterior a 1 de 
janeiro de 2018;

Or. en

Alteração 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alinea g) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) um quadro que especifique, para a 
totalidade do período de programação, para 
o programa operacional e para cada eixo 
prioritário, o montante da dotação 
financeira total do apoio dos Fundos e do 

(ii) um quadro que especifique, para a 
totalidade do período de programação, para 
o programa operacional e para cada eixo 
prioritário, o montante da dotação 
financeira total do apoio dos Fundos e do 
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cofinanciamento nacional. Nos casos em 
que o cofinanciamento nacional seja 
simultaneamente público e privado, o 
quadro deve incluir a repartição indicativa 
entre ambos os setores. Deve indicar, a 
título informativo, a participação prevista 
do BEI;

cofinanciamento nacional. Em relação aos 
eixos prioritários, que dizem respeito a 
mais do que uma categoria de região, o 
quadro especifica os diferentes montantes 
de cada fundo específico e os respetivos 
montantes cofinanciados para cada 
categoria de região. No que respeita aos 
eixos prioritários que combinam uma ou 
várias prioridades de investimento 
complementares de diferentes fundos 
QEC, o quadro especifica os montantes de 
cada fundo. Nos casos em que o 
cofinanciamento nacional seja 
simultaneamente público e privado, o 
quadro deve incluir a repartição indicativa 
entre ambos os setores. Deve indicar, a 
título informativo, a participação prevista 
do BEI;

Or. en

Alteração 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alinea g) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) a ligação planeada de recursos dos 
Fundos Estruturais e de Coesão com 
outros instrumentos financeiros, 
nomeadamente o CEF;

Or. de

Alteração 1405
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea h) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) a identificação do organismo de 
acreditação, da autoridade de gestão, da 
autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;

i) a identificação da autoridade de gestão e, 
quando aplicável, da autoridade de 
certificação e da autoridade de auditoria;

Or. de

Alteração 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a identificação do organismo de 
acreditação, da autoridade de gestão, da 
autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;

(i) a identificação da autoridade de gestão, 
da autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;

Or. en

Alteração 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a identificação do organismo de 
acreditação, da autoridade de gestão, da 
autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;

i) a identificação da autoridade de gestão, 
da autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;

Or. es

Alteração 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 2 – alínea h) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) a definição dos procedimentos de 
atribuição de fundos utilizando também 
para o efeito processos de concorrência;

Or. de

Alteração 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 - parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) uma descrição das ações específicas 
destinadas a garantir que os requisitos de 
proteção ambiental, eficiência dos 
recursos, redução das alterações climáticas 
e adaptação, resistência às situações de 
desastre, prevenção e gestão de riscos 
sejam considerados ao selecionar as 
operações;

(i) uma descrição das ações específicas 
destinadas a garantir que os requisitos de 
proteção ambiental, eficiência dos 
recursos, a proteção da biodiversidade,
redução das alterações climáticas e 
adaptação baseada nos ecossistemas, 
resistência às situações de desastre, 
prevenção e gestão de riscos sejam 
considerados ao selecionar as operações;

Or. en

Alteração 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) uma descrição das ações específicas 
destinadas a garantir que os requisitos de 
proteção ambiental, eficiência dos 

(i) se necessário, uma descrição das ações 
específicas destinadas a garantir que os 
requisitos de proteção ambiental, eficiência 
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recursos, redução das alterações climáticas 
e adaptação, resistência às situações de 
desastre, prevenção e gestão de riscos 
sejam considerados ao selecionar as 
operações;

dos recursos, redução das alterações 
climáticas e adaptação, resistência às 
situações de desastre, prevenção e gestão 
de riscos sejam considerados ao selecionar 
as operações;

Or. en

Alteração 1411
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) uma descrição das ações específicas
destinadas a garantir que os requisitos de 
proteção ambiental, eficiência dos 
recursos, redução das alterações climáticas 
e adaptação, resistência às situações de 
desastre, prevenção e gestão de riscos 
sejam considerados ao selecionar as 
operações;

(i) informações sobre ações que tenham 
em conta requisitos de proteção ambiental, 
eficiência dos recursos, redução das 
alterações climáticas e adaptação, 
resistência às situações de desastre, 
prevenção e gestão de riscos;

Or. en

Alteração 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte III – n.º 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) uma descrição de ações especificas 
que tenham em conta a promoção da 
inclusão de todos os grupos afetados ou 
ameaçados pela pobreza e a exclusão 
social;

Or. en



PE491.056v01-00 160/178 AM\903905PT.doc

PT

Alteração 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

(ii) uma descrição das ações específicas
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade, orientação sexual ou 
identidade de género, ao preparar, 
conceber e aplicar o programa operacional, 
garantindo em especial o acesso ao 
financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 

(ii) se necessário, uma descrição das ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade de oportunidades e evitar 
qualquer forma de discriminação por 
razões de sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, ao preparar, conceber e 
aplicar o programa operacional, garantindo
em especial o acesso ao financiamento, de 
acordo com as necessidades dos diferentes 
grupos-alvo em risco de discriminação e, 
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das pessoas com deficiência; em particular, das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 1415
László Surján

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

(ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades, evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual e 
impedir a reprodução da segregação, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 1416
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 

(ii) informações sobre as ações destinadas 
a ter em conta a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
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acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – n.º 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma descrição do montante para o 
financiamento das infraestruturas;

Or. de

Alteração 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se for caso disso, das 
disposições adotadas para integrar essa 
perspetiva no programa operacional e nas 
operações.

iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e das disposições adotadas para 
integrar essa perspetiva no programa 
operacional e nas operações, bem como 
uma descrição das ações especificas 
realizadas para promover a igualdade 
entre homens e mulheres.

Or. en

Alteração 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 - parágrafo 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se for caso disso, das 
disposições adotadas para integrar essa 
perspetiva no programa operacional e nas 
operações.

(iii) se necessário, uma descrição do 
contributo para a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e, se for caso 
disso, das disposições adotadas para 
integrar essa perspetiva no programa 
operacional e nas operações.

Or. en

Alteração 1420
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se for caso disso, das 
disposições adotadas para integrar essa 
perspetiva no programa operacional e nas 
operações.

(iii) informações sobre o contributo para a 
igualdade entre homens e mulheres e, se 
for caso disso, das disposições adotadas 
para integrar essa perspetiva no programa 
operacional e nas operações.

Or. en

Alteração 1421
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) uma descrição das ações específicas 
destinadas a concretizar o objetivo da UE 
de redução da pobreza, promovendo a 
inclusão social dos grupos desfavorecidos, 
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e a redução das desigualdades em toda a 
UE.

Or. it

Alteração 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais 
competentes em matéria de igualdade, 
sobre as medidas referidas nas subalíneas 
ii) e iii), juntamente com a proposta de 
programa operacional abrangida pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego.

Suprimido

Or. en

Alteração 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais 
competentes em matéria de igualdade, 
sobre as medidas referidas nas subalíneas 
ii) e iii), juntamente com a proposta de 
programa operacional abrangida pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego.

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais 
competentes em matéria de igualdade e dos 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
presente Regulamento, sobre as medidas 
referidas nas subalíneas i), ii) e iii), 
juntamente com a proposta de programa 
operacional abrangida pelo objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego.
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Or. en

Alteração 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 87-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 87.°-A
Conteúdo e adoção dos fundos de 

desenvolvimento macro-regional ao 
abrigo do objetivo de cooperação à escala 

macro-regional
(1) Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário corresponde a um objetivo 
temático em conformidade com a 
estratégia macro-regional aprovada e 
inclui uma ou várias prioridades de 
investimento desse objetivo temático 
estabelecidas nas regras específicas para 
cada fundo. As prioridades de 
investimento podem ser combinadas.
(2) O programa relativo ao fundo de 
desenvolvimento macro-regional deve 
prever:
a) uma estratégia em termos de contributo 
do programa relativo a um fundo de 
desenvolvimento macro-regional para a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
incluindo:
(i) a identificação das necessidades 
atinentes aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país e às 
orientações gerais das políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, ao abrigo do artigo 121.º, n.º 2, 
bem como às recomendações do Conselho 
a considerar pelos Estados-Membros nas 
políticas nacionais de emprego, em 
conformidade com o artigo 148.º, n .º 4, 
do Tratado; e tendo em conta as 
necessidades a nível nacional e regional; 
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(ii) uma justificação da escolha dos 
objetivos temáticos e das prioridades de 
investimento correspondentes, tendo em 
conta o Contrato entre o grupo de 
Estados-Membros que estabelece um 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
e os resultados da avaliação ex ante;
b) para cada eixo prioritário:
(i) as prioridades de investimento e os 
objetivos específicos correspondentes;
(ii) os indicadores comuns e específicos 
das realizações e dos resultados, se for 
caso disso, com um valor de base e uma 
meta quantificada, em conformidade com 
as regras específicas dos Fundos;
(iii) uma descrição das ações a apoiar, 
incluindo a identificação dos principais 
grupos-alvo, dos territórios específicos 
visados e, se for caso disso, dos tipos de 
beneficiários e da utilização prevista dos 
instrumentos financeiros;
(iv) as categorias de intervenção 
correspondentes, com base na 
nomenclatura adotada pela Comissão, 
através de atos de execução, em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3, 
e uma repartição indicativa dos recursos 
programados; 
c) o contributo da abordagem integrada 
para o desenvolvimento territorial prevista 
no Tratado entre um grupo de Estados-
Membros que institui um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, 
incluindo:
(i) os mecanismos de coordenação entre 
os Fundos, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), o 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas (FEAMP) e outros 
instrumentos financeiros da União e 
nacionais, e com o Banco Europeu de 
Investimento (BEI);
(ii) se apropriado, a abordagem integrada 
de desenvolvimento territorial prevista 
para as zonas urbanas, rurais, costeiras e 
de pesca, bem como para as zonas com 
características territoriais especiais, em 
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especial tendo em vista a aplicação dos 
artigos 28.º e 29.º;
(iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para 
promover o desenvolvimento urbano 
sustentável, a repartição indicativa anual 
do apoio do FEDER para estas ações, 
incluindo os recursos atribuídos às 
cidades para gestão em virtude do artigo 
7.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º […] 
[FEDER], e a repartição indicativa anual 
do apoio do FSE para ações integradas. 
(iv) a identificação das zonas onde serão 
implementadas ações de desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais;
(v) os mecanismos para a realização de 
ações inter-regionais e transnacionais que 
envolvam beneficiários localizados em, 
pelo menos, um outro Estado-Membro;
(vi) o contributo das intervenções 
previstas para a realização das estratégias 
macro-regionais e das bacias marítimas;
d) o contributo para a abordagem 
integrada prevista no acordo entre os 
Estados-Membros que estabeleceram um 
fundo de desenvolvimento macro-regional  
com vista a responder às necessidades 
específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo 
em risco mais elevado de discriminação e 
exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas, bem como a 
afetação indicativa dos recursos 
financeiros;
e) os mecanismos para garantir uma 
aplicação eficaz dos Fundos, incluindo:
(i) um quadro de desempenho, em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 1;
(ii) para cada condição ex ante que não 
seja cumprida até à data de apresentação 
do Contrato de Parceria e do programa 
operacional, uma descrição das ações a 
realizar para cumprir as condições ex 
ante estabelecidas em conformidade com 
o anexo V, e o calendário dessas ações;
(iii) as medidas tomadas para envolver os 
parceiros na preparação do fundo de 
desenvolvimento macro-regional e o papel 
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dos parceiros na execução, monitorização 
e avaliação dos fundos de 
desenvolvimento macro-regional;
f) os mecanismos para garantir uma 
aplicação eficiente dos Fundos, 
incluindo:
(i) a utilização prevista de assistência 
técnica, incluindo ações para reforçar a 
capacidade administrativa das 
autoridades e dos beneficiários com a 
informação relevante referida no n.º 2, 
alínea b), para o eixo prioritário em 
causa;
(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações previstas para reduzir esses 
encargos, acompanhadas de metas;
(iii) uma lista dos grandes projetos cuja 
data prevista de início da execução das 
obras seja anterior a 1 de janeiro de 2018;
g) um plano de financiamento, 
compreendendo dois quadros:
(i) um quadro que especifique, para cada 
ano, e em conformidade com os artigos 
53.º, 110.º e 111.º, o montante da dotação 
financeira total prevista para o apoio de 
cada um dos Fundos;
(ii) um quadro que especifique, para todo 
o período de programação, o montante da 
dotação financeira total prevista para o 
apoio a partir dos Fundos ou de outras 
fontes públicas dos Estados-Membros que 
estabeleceram, por Tratado, um fundo de 
desenvolvimento macro-regional e de 
Estados que acederam ao Tratado que 
estabelece o fundo de desenvolvimento 
macro-regional para o programa relativo 
ao fundo de desenvolvimento macro-
regional em causa e para cada eixo 
prioritário e prioridade parcial. Quando 
do financiamento faça também parte 
financiamento público dos Estados-
Membros que estabeleceram, por Tratado, 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional e dos Estados que acederam ao 
Tratado que estabelece o fundo de 
desenvolvimento macro-regional, o 
quadro deve incluir a repartição 
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indicativa entre estes componentes. Deve 
indicar, a título informativo, a 
participação prevista do BEI; 
h) as disposições de aplicação com vista 
ao programa relativo ao fundo de 
desenvolvimento macro-regional, 
incluindo: 
(i) a identificação do organismo de 
acreditação, da autoridade de gestão, da 
autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;
(ii) a identificação do organismo junto do 
qual serão efetuados os pagamentos pela 
Comissão.
(3) Cada programa relativo ao fundo de 
desenvolvimento macro-regional deve 
incluir:
(i) uma descrição das ações específicas a 
fim de ter em conta os requisitos de 
proteção ambiental, eficiência dos 
recursos, redução das alterações 
climáticas e adaptação, resistência às 
situações de desastre, prevenção e gestão 
de riscos ao selecionar as operações;
(ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
ao preparar, conceber e aplicar o 
programa operacional, garantindo em 
especial o acesso ao financiamento, de 
acordo com as necessidades dos diferentes 
grupos-alvo em risco de discriminação e, 
em particular, das pessoas com 
deficiência;
(iii) uma descrição do seu contributo para 
a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se for caso disso, das 
disposições tendentes a integrar a 
perspetiva do género no programa 
operacional e nas operações.
O grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional apresenta um parecer dos 
organismos nacionais competentes em 
matéria de igualdade sobre as medidas 
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referidas nas subalíneas ii) e iii), 
juntamente com a proposta de programa 
relativo a um fundo de desenvolvimento 
macro-regional abrangida pelo objetivo 
de cooperação a nível macro-regional.
(4) O grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional elabora o programa 
relativo a um fundo de desenvolvimento 
macro-regional de acordo com o modelo 
adotado pela Comissão.
A Comissão adota o referido modelo por 
meio de atos de execução. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo consagrado no 
artigo 143.º, n.º 2.
(5) A Comissão adota a decisão de 
aprovação do programa operacional por 
meio de atos de execução.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração relativa à inovação do quadro estratégico 
comum e a uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no diálogo e no 
consenso entre os Estados-Membros que estabelecem por tratado um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, ou entre Estados que adiram ao Tratado que estabelece um 
fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 10 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
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despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. en

Alteração 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 10 % do financiamento da União para 
um eixo prioritário de um programa 
operacional se o eixo prioritário 
corresponder à opção prevista no artigo 
87.º, n.º 1, alínea a), e até ao limite de 
20% do financiamento da União para cada 
eixo prioritário de um programa 
operacional se o eixo prioritário 
corresponder à opção prevista no artigo 
87.º, n.º 1, alínea c), parte de uma 
operação cuja despesa seja elegível para 
apoio de outro Fundo com base nas regras 
de elegibilidade aplicáveis a esse Fundo, 
desde que essa despesa seja necessária para 
a execução satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. en

Alteração 1427
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 88 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 20 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. de

Alteração 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 10 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. en

Alteração 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 88 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5% do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 10% do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. es

Alteração 1430
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 15 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Or. en

Alteração 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 88 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não são aplicáveis a 
programas abrangidos pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia.

3. Os n.ºs 1 a 2 não são aplicáveis a 
programas operacionais abrangidos pelo 
objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia nem aos programas relativos ao 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
que fazem parte integrante do objetivo de 
cooperação a nível macro-regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração relativa à inovação do quadro estratégico 
comum e a uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no diálogo e no 
consenso entre os Estados-Membros que estabelecem por tratado um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, ou entre Estados que adiram ao Tratado que estabelece um 
fundo de desenvolvimento macro-regional.

.

Alteração 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 89 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais apoiados pelo 
Fundo de Coesão são elaborados ao nível 
nacional.

Os programas operacionais apoiados pelo 
Fundo de Coesão são elaborados ao nível 
nacional.

Devem ser considerados elegíveis para 
aplicação em todo o território os 
programas operacionais centrados nos 
grupos vulneráveis, como os jovens, as 
mulheres, os migrantes, os 
desempregados de longa duração, os 
idosos, as pessoas com deficiência e as 
minorias étnicas, independentemente das 
limitações geográficas de referência.

Or. en
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Alteração 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 89 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais centrados nos 
grupos vulneráveis - como os jovens, as 
mulheres, os migrantes, os 
desempregados de longa duração, os 
idosos, as pessoas com deficiência e as 
minorias étnicas - devem ser considerados 
elegíveis para aplicação em todo o 
território, independentemente das 
limitações geográficas de referência.

Or. xm

Justificação

As ações orientadas para os mais vulneráveis devem ser elegíveis para aplicação em todos os 
territórios regionais. A experiência com os programas plurirregionais revelou o valor 
acrescentado de integrar os grupos vulneráveis em todas as regiões.

Alteração 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 90 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um ou vários programas 
operacionais, o FEDER e o Fundo de 
Coesão podem apoiar uma operação que 
envolva obras, atividades ou serviços, 
destinados por sua vez a realizar ações 
indivisíveis com uma natureza económica 
ou técnica precisa, objetivos claramente 
identificados e um custo total superior a 
50 000 000 euros (a seguir, designadas por 
«grandes projetos»). Os instrumentos 
financeiros não são considerados grandes 

No âmbito de um ou vários programas 
operacionais, o FEDER e o Fundo de 
Coesão podem apoiar uma operação que 
envolva obras, atividades ou serviços, 
destinados por sua vez a realizar ações 
indivisíveis com uma natureza económica 
ou técnica precisa, objetivos claramente 
identificados e um custo elegível total 
superior a 50 000 000 euros, e no caso de 
operações que contribuam para o objetivo 
temático estabelecido no artigo 9.º, n.º 7, 
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projetos. se o custo elegível total exceder 
75 000 000 euros (a seguir, designadas por 
«grandes projetos»). Os instrumentos 
financeiros não são considerados grandes 
projetos.

Or. en

Alteração 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 90 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um ou vários programas 
operacionais, o FEDER e o Fundo de 
Coesão podem apoiar uma operação que 
envolva obras, atividades ou serviços, 
destinados por sua vez a realizar ações 
indivisíveis com uma natureza económica 
ou técnica precisa, objetivos claramente 
identificados e um custo total superior a 50 
000 0000 euros (a seguir, designadas por 
«grandes projetos»). Os instrumentos 
financeiros não são considerados grandes 
projetos.

No âmbito de um ou vários programas 
operacionais ou programas relativos a um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional, o FEDER e o Fundo de Coesão 
podem apoiar uma operação que envolva 
obras, atividades ou serviços, destinados 
por sua vez a realizar ações indivisíveis 
com uma natureza económica ou técnica 
precisa, objetivos claramente identificados 
e um custo total superior a 50 000 0000 
euros (a seguir, designadas por «grandes 
projetos»). Os instrumentos financeiros não 
são considerados grandes projetos. Todos 
os projetos macro-regionais apoiados pelo 
programa relativo ao fundo de 
desenvolvimento macro-regional devem 
estar em conformidade com a 
classificação aplicável aos grandes 
projetos.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta a alteração relativa à inovação do quadro estratégico 
comum e a uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no diálogo e no 
consenso entre os Estados-Membros que estabelecem por tratado um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, ou entre Estados que adiram ao Tratado que estabelece um 
fundo de desenvolvimento macro-regional.
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Alteração 1436
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 90 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No âmbito de um ou vários programas 
operacionais, o FEDER e o Fundo de 
Coesão podem apoiar uma operação que 
envolva obras, atividades ou serviços, 
destinados por sua vez a realizar ações 
indivisíveis com uma natureza económica 
ou técnica precisa, objetivos claramente 
identificados e um custo total superior a 50 
000 0000 euros (a seguir, designadas por 
«grandes projetos»). Os instrumentos 
financeiros não são considerados grandes 
projetos.

No âmbito de um ou vários programas 
operacionais, o FEDER e o Fundo de 
Coesão podem apoiar uma operação que 
envolva obras, atividades ou serviços, 
destinados por sua vez a realizar ações 
indivisíveis com uma natureza económica 
ou técnica precisa e que crie postos de 
trabalho, objetivos claramente 
identificados e um custo total elegível
superior a 50 000 0000 euros (a seguir, 
designadas por «grandes projetos»). Os 
instrumentos financeiros não são 
considerados grandes projetos.

Or. pt

Justificação

Nos grandes projetos deve ser considerado o número de postos de trabalho que são criados, 
demonstrando que os fundos estruturais dão cada vez maior primazia à dinamização da 
atividade económica e à criação de emprego. Considera-se que apenas devem ser apreciados 
pela CE os projetos que efetivamente tenham um custo total elegível superior a 50.000.000 
Euros e não quando o custo total (elegível e não elegível) alcance esse valor. Pretende-se 
assim simplificar o processo para o beneficiário.

Alteração 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III - artigo 90 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nas regiões mais desenvolvidas, os 
projetos de grande envergadura são 
elegíveis quando se reportem a 
infraestruturas, em conformidade com o 
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disposto no artigo 9.º, n.º7;

Or. de


