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Alteração 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão apresenta à Comissão as seguintes 
informações sobre os grandes projetos, 
logo após a conclusão dos trabalhos 
preparatórios:

O Estado-Membro, o grupo de 
Estados-Membros que tenha criado um 
fundo de desenvolvimento 
macro-regional, ou a autoridade de gestão
apresentam à Comissão as seguintes 
informações sobre os grandes projetos, 
logo após a conclusão dos trabalhos 
preparatórios:

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, ou entre Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1439
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma descrição e informação relativa ao 
investimento e sua localização; 

(b) uma análise estratégica que inclua 
uma descrição e informação relativa ao 
investimento, localização e como vai 
contribuir para alavancar a economia e o 
desenvolvimento regional;

Or. pt
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Justificação

Sabendo que os fundos estruturais visam garantir uma superior coesão económica, social e 
territorial dos Estados-Membros e das suas regiões, considera-se importante que se 
compreenda como é que os grandes projetos irão contribuir para dinamizar a atividade 
económica e o desenvolvimento das regiões onde o investimento vai ser efetuado.

Alteração 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) informação sobre os estudos de 
viabilidade realizados, incluindo a análise 
das opções, os resultados e uma avaliação 
independente da qualidade;

(d) informação sobre os estudos de 
viabilidade realizados, incluindo a análise 
das opções, os resultados e uma avaliação 
independente da qualidade, o impacto 
social a longo prazo, o impacto a longo 
prazo nos orçamentos públicos e a 
coerência com o desenvolvimento 
sustentável a nível regional e local;

Or. en

Alteração 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) uma análise de custo-benefício, 
incluindo uma análise económica e 
financeira, e uma avaliação do risco;

(e) uma análise de custo-benefício, 
incluindo uma análise económica e 
financeira, uma análise da aplicação do 
princípio do poluidor-pagador e da 
internalização dos custos sociais e 
ambientais externos, e uma avaliação do 
risco;
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Or. en

Alteração 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) uma análise do impacto ambiental, 
tendo em conta as necessidades de 
adaptação e redução das alterações 
climáticas;

(f) uma análise do impacto ambiental, em 
conformidade com as diretivas 
85/337/CEE e 97/11/CE, tendo em conta 
as necessidades de adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos, a 
proteção da biodiversidade, a eficiência de 
recursos e a capacidade de resistência a 
catástrofes;

Or. en

Alteração 1443
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – n.º 91 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a descrição da forma, extensão e 
resultados da participação de parceiros na 
preparação dos grandes projetos;

Or. en

Alteração 1444
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – n.º 91 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) a descrição do processo de consulta 
pública proposto no que respeita ao 
desenvolvimento e execução do grande 
projeto;

Or. en

Alteração 1445
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – n.º 91 – n.° 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) a descrição da forma, extensão e 
resultados da participação de parceiros na 
decisão sobre os grandes projetos;

Or. en

Alteração 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – n.º 91 – n.° 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) uma descrição de como e em que 
medida os parceiros referidos no artigo 5.º 
participam na decisão sobre grandes 
projetos, incluindo uma lista dos 
parceiros participantes, a forma como 
foram selecionados, as respetivas 
responsabilidades e pontos de vista sobre 
o conteúdo do programa e sobre a 
execução do princípio de parceria;

Or. en
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Alteração 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 1 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-B) uma descrição de como e em que 
medida o público foi consultado sobre a 
preparação e execução do grande projeto.

Or. en

Alteração 1448
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 1 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-B) a descrição do processo de consulta 
pública proposto no que respeita ao 
desenvolvimento e execução do grande 
projeto;

Or. en

Alteração 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão fornecer orientações
sobre o método a adotar para a análise de 
custo-benefício, referida na alínea e), em 
conformidade com o procedimento 

Compete à Comissão adotar atos 
delegados, a fim de estabelecer o método a 
adotar para a análise de custo-benefício, 
referida na alínea e).
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consultivo a que se refere o artigo 143.º, 
n.º 2.

Or. en

Justificação

A adoção da metodologia é uma medida de âmbito geral que visa complementar certos 
elementos não essenciais do ato legislativo básico.

Alteração 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os grandes projetos apresentados à 
Comissão para aprovação devem constar 
da lista de grandes projetos do programa 
operacional. Essa lista é analisada pelo 
Estado-Membro ou a autoridade de gestão 
dois anos após a adoção do programa 
operacional e, a pedido do Estado-
Membro, pode ser revista em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 26.º, n.º 2, em particular 
para incluir os grandes projetos que 
devam ser concluídos até ao final de 2022.

2. Os grandes projetos apresentados à 
Comissão para aprovação devem constar 
da lista de grandes projetos do programa 
operacional. Os grandes projetos podem 
também ser aprovados durante o período 
de programação.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a natureza específica dos grandes projetos, os Estados-Membros devem 
poder efetuar a respetiva revisão sem condicionalismos excessivos.

Alteração 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os grandes projetos apresentados à 
Comissão para aprovação devem constar 
da lista de grandes projetos do programa 
operacional. Essa lista é analisada pelo 
Estado-Membro ou a autoridade de gestão 
dois anos após a adoção do programa 
operacional e, a pedido do Estado-
Membro, pode ser revista em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 26.º, n.º 2, em particular 
para incluir os grandes projetos que devam 
ser concluídos até ao final de 2022.

2. Os grandes projetos apresentados à 
Comissão para aprovação devem constar 
da lista não exaustiva de grandes projetos 
do programa operacional. Essa lista é
analisada pelo Estado-Membro ou a 
autoridade de gestão dois anos após a 
adoção do programa operacional e, a 
pedido do Estado-Membro, pode ser 
revista em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 26.º, n.º 2, 
em particular para incluir os grandes 
projetos que devam ser concluídos até ao 
final de 2022.

Or. en

Alteração 1452
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os grandes projetos apresentados à 
Comissão para aprovação devem constar 
da lista de grandes projetos do programa 
operacional. Essa lista é analisada pelo 
Estado-Membro ou a autoridade de gestão 
dois anos após a adoção do programa 
operacional e, a pedido do Estado-
Membro, pode ser revista em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 26.º, n.º 2, em particular 
para incluir os grandes projetos que 
devam ser concluídos até ao final de 2022.

2. Os grandes projetos apresentados à 
Comissão para aprovação devem constar 
da lista de grandes projetos do programa 
operacional. Os grandes projetos podem 
igualmente ser aprovados durante o 
período de programação. As despesas 
previstas para um grande projeto podem 
ser declaradas antes mesmo da aprovação 
pela Comissão. Os grandes projetos devem
ser concluídos até ao final de 2022

Or. fr

Justificação

A modalidade de aprovação durante o período de programação e a declaração de despesas 
antes da aprovação dos grandes projetos pela Comissão, como atualmente, tem o mérito de 



PE491.057v01-00 10/166 AM\903906PT.doc

PT

simplificar e tornar mais eficaz a sua implementação.

Alteração 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os grandes projetos apresentados à 
Comissão para aprovação devem constar 
da lista de grandes projetos do programa 
operacional. Essa lista é analisada pelo 
Estado-Membro ou a autoridade de gestão 
dois anos após a adoção do programa 
operacional e, a pedido do 
Estado-Membro, pode ser revista em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 26.º, n.º 2, em particular 
para incluir os grandes projetos que 
devam ser concluídos até ao final de 2022.

2. Os grandes projetos apresentados à 
Comissão para aprovação devem constar, 
na medida do possível, da lista de grandes 
projetos do programa operacional. Os 
grandes projetos podem também ser 
aprovados durante o período de 
programação. Os custos de um grande 
projeto podem ser declarados antes de a 
Comissão aprovar o projeto. Os grandes 
projetos devem ser concluídos até ao final 
de 2022.

Or. en

Justificação

É desejável que os grandes projetos apresentados durante o período de programação possam 
ter início sem esperar a aprovação da Comissão, como proposto no âmbito do atual período 
de programação. Defende-se a opção de os custos serem declarados antes de a Comissão 
aprovar o grande projeto, a fim de evitar o adiamento do início das operações.

Alteração 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 91 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os projetos macro-regionais 
submetidos ao Conselho de 
Administração do fundo de 
desenvolvimento macro-regional para 
aprovação devem constar da lista dos 



AM\903906PT.doc 11/166 PE491.057v01-00

PT

projetos macro-regionais contidos no 
programa do fundo de desenvolvimento 
macro-regional. O grupo de Estados-
Membros que estabeleceu o fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou o 
Conselho de Administração do fundo de 
desenvolvimento macro-regional 
verificará a lista dois anos após a adoção 
do programa para o fundo de 
desenvolvimento macro-regional. A 
pedido do referido grupo de Estados-
Membros, essa lista pode ser revista, no 
intuito principal de incluir os projetos 
macro-regionais cuja conclusão está 
prevista até ao final de 2022.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 92 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao avaliar projetos de grande 
envergadura, a Comissão verifica se a 
contribuição financeira do Fundo pode 
dar origem a perdas significativas de 
postos de trabalho em certos locais da 
União Europeia, de modo a assegurar que 
o financiamento comunitário não 
favoreça deslocalizações de empresas 
dentro da União.

Or. de
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Alteração 1456
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota uma decisão, por 
meio de atos de execução, o mais tardar, 
três meses após a data de apresentação da 
informação relativa à aprovação de um 
grande projeto em conformidade com o 
artigo 91.º. Essa decisão define o objeto 
físico, o montante a que se aplica a taxa de 
cofinanciamento para o eixo prioritário, os 
indicadores físicos e financeiros para 
monitorizar os progressos alcançados e o 
contributo esperado do grande projeto para 
os objetivos do eixo ou eixos prioritários 
relevantes. A decisão de aprovação 
depende da conclusão do primeiro contrato 
de execução de obras, no prazo de dois
anos, a partir da data da decisão.

2. A Comissão adota uma decisão sobre a 
aprovação de um grande projeto, por meio 
de atos de execução, o mais tardar, três 
meses após a data de apresentação da 
informação relativa à aprovação de um 
grande projeto em conformidade com o 
artigo 91.º. Essa decisão define o objeto 
físico, o montante a que se aplica a taxa de 
cofinanciamento para o eixo prioritário, os 
indicadores físicos e financeiros para 
monitorizar os progressos alcançados e o 
contributo esperado do grande projeto para 
os objetivos do eixo ou eixos prioritários 
relevantes. A decisão de aprovação pela 
Comissão, depende da conclusão do 
primeiro contrato de execução de obras ou, 
no caso de operações implementadas ao 
abrigo de estruturas de parceria 
público-privado, da assinatura do 
contrato PPP entre o organismo público e 
o organismo do setor privado, no prazo de 
três anos a partir da data da aprovação.
Mediante pedido devidamente 
fundamentado do Estado-Membro, 
nomeadamente no caso de atrasos 
decorrentes de procedimentos 
administrativos e judiciais relacionados 
com a implementação de grandes 
projetos, e apresentado dentro do prazo de 
três anos, a Comissão pode adotar uma 
decisão, por meio de um ato delegado, no 
sentido de prorrogar o prazo por dois
anos, no máximo.

Or. en
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Alteração 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota uma decisão, por 
meio de atos de execução, o mais tardar, 
três meses após a data de apresentação da 
informação relativa à aprovação de um 
grande projeto em conformidade com o 
artigo 91.º. Essa decisão define o objeto 
físico, o montante a que se aplica a taxa de 
cofinanciamento para o eixo prioritário, os 
indicadores físicos e financeiros para 
monitorizar os progressos alcançados e o 
contributo esperado do grande projeto para 
os objetivos do eixo ou eixos prioritários 
relevantes. A decisão de aprovação 
depende da conclusão do primeiro contrato 
de execução de obras, no prazo de dois
anos, a partir da data da decisão.

2. A Comissão adota uma decisão, por 
meio de atos de execução, o mais tardar, 
três meses após a data de apresentação da 
informação relativa à aprovação de um 
grande projeto em conformidade com o 
artigo 91.º. Essa decisão define o objeto 
físico, o montante a que se aplica a taxa de 
cofinanciamento para o eixo prioritário, os 
indicadores físicos e financeiros para 
monitorizar os progressos alcançados e o 
contributo esperado do grande projeto para 
os objetivos do eixo ou eixos prioritários 
relevantes. A aprovação pela Comissão, 
em conformidade com o artigo 92.°, n.ºs 1 
e 2, depende da conclusão do primeiro 
contrato de execução de obras ou, no caso 
de operações implementadas ao abrigo de 
estruturas de parceria público-privado, da 
assinatura do contrato PPP entre o 
organismo público e o organismo do setor 
privado, no prazo de três anos a partir da 
data da aprovação. Mediante pedido 
devidamente fundamentado do Estado-
Membro, nomeadamente no caso de 
atrasos decorrentes de procedimentos 
administrativos e judiciais relacionados 
com a implementação de grandes 
projetos, e apresentado dentro do prazo de 
três anos, a Comissão pode adotar uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
no sentido de prorrogar o prazo por dois 
anos, no máximo.

Or. en

Alteração 1458
Evgeni Kirilov
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Proposta de regulamento
Parte III – Artigo 92 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A despesa relativa a grandes 
projetos pode ser incluída nos pedidos de 
pagamento após a apresentação de um 
grande projeto à Comissão.

Or. en

Alteração 1459
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 92 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a Comissão recusar o apoio dos 
Fundos para a realização de um grande 
projeto, deve comunicar ao Estado-
Membro as razões que justificam essa 
recusa no prazo previsto no n.º 2.

3. Se a Comissão recusar o apoio dos 
Fundos para a realização de um grande 
projeto, deve comunicar ao Estado-
Membro as razões que justificam essa 
recusa no prazo previsto no n.º 2. Os 
pedidos de pagamento apresentados após 
a Comissão adotar a decisão devem ser 
retificados em conformidade.

Or. en

Alteração 1460
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 92 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A despesa relativa a grandes projetos 
não pode ser incluída nos pedidos de 
pagamento antes da adoção de uma 
decisão de aprovação pela Comissão.

Suprimido
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Or. en

Alteração 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 92 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A despesa relativa a grandes projetos 
não pode ser incluída nos pedidos de 
pagamento antes da adoção de uma 
decisão de aprovação pela Comissão.

4. A despesa relativa a grandes projetos 
pode ser incluída nos pedidos de 
pagamento após a apresentação de um 
grande projeto para aprovação da
Comissão.

Or. en

Alteração 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 93 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um plano de ação conjunto é uma 
operação definida e gerida de acordo com 
as realizações e resultados que pretende 
atingir. Compreende um conjunto de 
projetos, que não consistem no 
fornecimento de infraestruturas, realizados 
sob a responsabilidade do beneficiário, no 
âmbito de um ou vários programas 
operacionais. As realizações e os 
resultados de um plano de ação conjunto 
são acordados entre o Estado-Membro e a 
Comissão, devendo contribuir para os 
objetivos específicos dos programas 
operacionais e constituir a base do apoio 
dos Fundos. Os resultados referem-se aos 
efeitos diretos do plano de ação conjunto.
O beneficiário é um organismo de direito 
público. Os planos de ação conjuntos não 

1. Um plano de ação conjunto é uma 
operação definida e gerida de acordo com 
as realizações e resultados que pretende 
atingir. Compreende um conjunto de 
projetos, que não consistem no 
fornecimento de infraestruturas, realizados 
sob a responsabilidade do beneficiário, no 
âmbito de um ou vários programas 
operacionais ou programas de 
desenvolvimento macro-regional. As 
realizações e os resultados de um plano de 
ação conjunto são acordados entre o 
Estado-Membro ou o grupo de Estados-
Membros que tenha criado um fundo de 
desenvolvimento macro-regional e a 
Comissão, devendo contribuir para os 
objetivos específicos dos programas 
operacionais e constituir a base do apoio 
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são considerados grandes projetos. dos Fundos. Os resultados referem-se aos 
efeitos diretos do plano de ação conjunto.
O beneficiário é um organismo de direito 
público. Os planos de ação conjuntos não 
são considerados grandes projetos.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 93 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio público atribuído a um plano de 
ação conjunto deve equivaler, no mínimo, 
a 10 000 000 euros, ou seja, 20 % do apoio 
público do programa ou programas 
operacionais, consoante o que for inferior.

2. O apoio público atribuído a um plano de 
ação conjunto deve equivaler, no mínimo, 
a 10 000 000 euros, ou seja, 20 % do apoio 
público do programa ou programas 
operacionais, consoante o que for inferior.
O apoio público concedido, por 
Estado-Membro, a um plano de ação 
conjunto pode ascender, no mínimo, a 
5 000 000 de euros.

Or. en

Alteração 1464
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 93 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Um plano de ação conjunto é uma 
operação definida e gerida de acordo com 
as realizações e resultados que pretende 
atingir. Compreende um conjunto de 
projetos, que não consistem no 
fornecimento de infraestruturas,
realizados sob a responsabilidade do 
beneficiário, no âmbito de um ou vários 
programas operacionais. As realizações e 
os resultados de um plano de ação conjunto 
são acordados entre o Estado-Membro e a 
Comissão, devendo contribuir para os 
objetivos específicos dos programas 
operacionais e constituir a base do apoio 
dos Fundos. Os resultados referem-se aos 
efeitos diretos do plano de ação conjunto. 
O beneficiário é um organismo de direito 
público. Os planos de ação conjuntos não 
são considerados grandes projetos.

1. Um plano de ação conjunto é uma 
operação definida e gerida de acordo com 
as realizações e resultados que pretende 
atingir. Compreende um conjunto de 
projetos realizados sob a responsabilidade 
do beneficiário, incluindo autoridades 
locais e regionais, no âmbito de um ou 
vários programas operacionais. As 
realizações e os resultados de um plano de 
ação conjunto são acordados entre o 
Estado-Membro e a Comissão, devendo 
contribuir para os objetivos específicos dos 
programas operacionais e constituir a base 
do apoio dos Fundos. Os resultados 
referem-se aos efeitos diretos do plano de 
ação conjunto. O beneficiário é um 
organismo de direito público. Os planos de 
ação conjuntos não são considerados 
grandes projetos.

Or. en

Alteração 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 93 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio público atribuído a um plano de 
ação conjunto deve equivaler, no mínimo, 
a 10 000 000 euros, ou seja, 20 % do apoio 
público do programa ou programas 
operacionais, consoante o que for inferior.

2. O apoio público atribuído a um plano de 
ação conjunto deve equivaler, no mínimo, 
a 5 000 000 euros, ou seja, 10 % do apoio 
público do programa ou programas 
operacionais, consoante o que for inferior.

Or. en

Alteração 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 93 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio público atribuído a um plano de 
ação conjunto deve equivaler, no mínimo, 
a 10 000 000 euros, ou seja, 20 % do apoio 
público do programa ou programas 
operacionais, consoante o que for inferior.

2. O apoio público atribuído a um plano de 
ação conjunto deve equivaler, no mínimo, 
a 5 000 000 euros, ou seja, 10% do apoio 
público do programa ou programas 
operacionais, consoante o que for inferior.

Or. es

Alteração 1467
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 93 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio público atribuído a um plano de 
ação conjunto deve equivaler, no mínimo, 
a 10.000.000 euros, ou seja, 20 % do apoio 
público do programa ou programas 
operacionais, consoante o que for inferior.

2. O apoio público atribuído a um plano de 
ação conjunto deve equivaler, no mínimo, 
a 5 000 000 euros, ou seja, 10 % do apoio 
público do programa ou programas 
operacionais, consoante o que for inferior.

Or. en

Alteração 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 93-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.°-A

Decisão sobre um grande projeto
(1) O Conselho de Administração do 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
avaliará o projeto macro-regional com 
base na informação referida no artigo 
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91.º, no intuito de determinar se o apoio 
proposto dos Fundos é justificado.
(2) O Conselho de Administração do 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
tomará uma decisão no prazo máximo de 
três meses após terem sido prestadas as 
informações com base nas quais um 
projeto macro-regional é aprovado nos 
termos do artigo 91.°. Essa decisão 
contém uma descrição concreta do 
projeto, o montante coberto pela taxa de 
cofinanciamento para o eixo prioritário, 
os indicadores físicos e financeiros para 
monitorizar os progressos alcançados e o 
contributo previsto dos projetos macro-
regionais para cumprir as metas do eixo 
ou eixos prioritários relevantes. A decisão 
de aprovação depende da conclusão do 
primeiro contrato de execução de obras 
no prazo de dois anos a contar da data da 
decisão.
(3) Se o Conselho de Administração do 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
se recusar a consentir a prestação de 
apoio proveniente dos fundos a um 
projeto macro-regional, deverá notificar o 
grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu o fundo de desenvolvimento 
macro-regional das razões dessa recusa 
no prazo referido no n.º 2.
(4) As despesas relativas aos projetos 
macro-regionais não devem ser incluídas 
nos pedidos de pagamento até que o 
Conselho de Administração do fundo de 
desenvolvimento macro-regional tenha 
tomado uma decisão favorável.
(5) O Conselho de Administração do 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
comunicará esta sua decisão à Comissão.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
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diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional. 
A aprovação dos projetos macro-regionais ficarão sujeitos ao regime especial.

Alteração 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 94 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro, a autoridade de 
gestão ou qualquer organismo designado 
de direito público pode apresentar uma 
proposta para um plano de ação conjunto, 
ao mesmo tempo ou após a apresentação 
dos programas operacionais em causa. Essa 
proposta deve conter todos os elementos 
referidos no artigo 95.º.

1. O Estado-Membro, ou o grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento regional 
macro-regional, a autoridade de gestão ou 
qualquer organismo designado de direito 
público pode apresentar uma proposta para 
um plano de ação conjunto, ao mesmo 
tempo ou após a apresentação dos 
programas operacionais e dos programas 
relativos aos fundos de desenvolvimento 
macro-regional em causa. Essa proposta 
deve conter todos os elementos referidos 
no artigo 95.º.
Justificação
A presente alteração tem em conta as 
alterações sobre a parte relativa à 
inovação do quadro estratégico comum e 
sobre uma efetiva cooperação a nível da 
macro-região, assente no diálogo e no 
consenso entre os Estados-Membros que 
acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre
os Estados que adiram a um acordo que 
estabelece um fundo de desenvolvimento 
macro-regional.

Or. sk

Alteração 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



AM\903906PT.doc 21/166 PE491.057v01-00

PT

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de ação conjunto cobre parte do 
período entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2022. As realizações e os 
resultados de um plano de ação conjunto 
apenas dão lugar a reembolso se 
alcançados após a data da respetiva decisão 
de aprovação e antes do termo do período 
previsto para a sua execução.

2. O plano de ação conjunto cobre todo o 
período de programação ou parte do 
período entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2022. As realizações e os 
resultados de um plano de ação conjunto 
apenas dão lugar a reembolso se 
alcançados após a data da respetiva decisão 
de aprovação e antes do termo do período 
previsto para a sua execução.

Or. en

Alteração 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) uma análise das necessidades de 
desenvolvimento e dos objetivos que 
justificam o plano de ação conjunto, tendo 
em conta os objetivos dos programas 
operacionais e, se for caso disso, as 
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, bem como as 
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;

(1) Uma análise das necessidades de 
desenvolvimento e dos objetivos que 
justificam o plano de ação conjunto, tendo 
em conta os objetivos dos programas 
operacionais e dos programas relativos aos 
fundos de desenvolvimento macro-
regional, e, se for caso disso, as 
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, bem como as 
recomendações do Conselho a considerar 
pelos Estados-Membros ou pelo grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu fundos 
de desenvolvimento macro-regional nas 
políticas nacionais de emprego, em 
conformidade com o artigo 148.º, n .º 4, do 
Tratado;

Or. sk
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Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – paragrafo 1 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. uma análise das necessidades de 
desenvolvimento e dos objetivos que 
justificam o plano de ação conjunto, tendo 
em conta os objetivos dos programas 
operacionais e, se for caso disso, as 
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, 
bem como as 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;

1. uma análise das necessidades de 
desenvolvimento e dos objetivos que 
justificam o plano de ação conjunto, tendo 
em conta os objetivos dos programas 
operacionais; 

Or. fr

Alteração 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – parágrafo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) uma análise das necessidades de 
desenvolvimento e dos objetivos que 
justificam o plano de ação conjunto, tendo 

(1) uma análise das necessidades de 
desenvolvimento e dos objetivos que 
justificam o plano de ação conjunto, tendo 
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em conta os objetivos dos programas 
operacionais e, se for caso disso, as 
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, bem como as 
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;

em conta os objetivos dos programas 
operacionais, das estratégias 
macrorregionais e das estratégias 
relativas às bacias marítimas  caso 
tenham um impacto importante e, se for 
caso disso, as 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, bem como as 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;

Or. en

Justificação

Os fundos devem ser estreitamente coordenados com as estratégias macrorregionais e com as 
estratégias relativas às bacias marítimas, a fim de assegurar uma dotação suficiente dos 
fundos para as referidas estratégias.

Alteração 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) um enquadramento descrevendo a 
relação entre os objetivos gerais e 
específicos do plano de ação conjunto, os 
objetivos intermédios e as metas fixados 
para as realizações e os resultados, e os 
projetos ou tipos de projetos previstos;

(2) um enquadramento descrevendo a 
relação entre os objetivos gerais e 
específicos do plano de ação conjunto, os 
objetivos intermédios e as metas fixados 
para as realizações e os resultados, e os 
projetos e os projetos macro-regionais 
previstos ou tipos de projetos e tipos de 
projetos macro-regionais previstos;

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
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diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – parágrafo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e na prevenção da 
discriminação;

(6) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e na prevenção da 
discriminação referidas no artigo 7.º;

Or. en

Alteração 1476
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – parágrafo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e na prevenção da 
discriminação;

(6) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e na prevenção da 
discriminação, se necessário;

Or. en

Alteração 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) uma análise dos resultados do plano 
de ação conjunto na promoção da 
inclusão de todos os grupos afetados ou 
ameaçados pela pobreza e a exclusão 
social;

Or. en

Alteração 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção do 
desenvolvimento sustentável e, se 
apropriado;

(7) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção do 
desenvolvimento sustentável referido no 
artigo 8.º;

Or. en

Alteração 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – n.° 1 - ponto 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o plano de financiamento, por programa 
operacional e eixo prioritário, incluindo o 
montante total elegível e o apoio público.

(c) o plano de financiamento, por programa 
operacional ou programa para um fundo 
de desenvolvimento macro-regional e eixo 
prioritário, incluindo o montante total 
elegível e o apoio público.

Or. sk
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Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1480
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – parágrafo 1 – n.° 9 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) um ponto de situação relativamente 
às medidas tomadas no sentido de 
associar os parceiros na preparação do 
plano de ação conjunto e o papel 
desempenhado na execução, 
acompanhamento e avaliação;

Or. en

Alteração 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 95 – parágrafo 1 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) as medidas tomadas ou previstas a 
fim de envolver os parceiros referidos no 
artigo 5.º do presente Regulamento na 
elaboração, execução, avaliação e 
acompanhamento do plano de ação 
conjunto, incluindo o seu papel como 
membros do comité de monitorização.

Or. en
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Alteração 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 96 – n.° 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se, no prazo de três meses após a 
apresentação de uma proposta de plano de 
ação conjunto a Comissão considerar que a 
proposta não satisfaz os requisitos de 
avaliação deve comunicar as suas 
observações ao Estado-Membro. O Estado-
Membro fornece à Comissão todas as 
informações adicionais necessárias que 
sejam solicitadas e, se for caso disso, revê 
o plano de ação conjunto em 
conformidade.

Se, no prazo de três meses após a 
apresentação de uma proposta de plano de 
ação conjunto a Comissão considerar que a 
proposta não satisfaz os requisitos de 
avaliação deve comunicar as suas 
observações ao Estado-Membro ou ao 
grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional. O Estado-Membro ou o 
grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional fornece à Comissão todas 
as informações adicionais necessárias que 
sejam solicitadas e, se for caso disso, revê 
o plano de ação conjunto em 
conformidade.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 96 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as observações forem tidas em conta 2. Se as observações forem tidas em conta 



PE491.057v01-00 28/166 AM\903906PT.doc

PT

de forma satisfatória, a Comissão adota 
uma decisão de aprovação do plano de 
ação conjunto, o mais tardar, seis meses 
após a sua apresentação pelo Estado-
Membro e nunca antes da adoção dos 
programas operacionais em causa.

de forma satisfatória, a Comissão adota 
uma decisão de aprovação do plano de 
ação conjunto, o mais tardar, seis meses 
após a sua apresentação pelo Estado-
Membro ou pelo grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, e nunca 
antes da adoção dos programas 
operacionais ou dos programas para 
fundos de desenvolvimento macro-
regional em causa.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 96 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A decisão referida no n.º 2 indica o 
beneficiário e os objetivos do plano de 
ação conjunto, bem como os objetivos 
intermédios e metas fixados para as 
realizações e os resultados, os custos de 
realização desses objetivos intermédios, 
realizações e resultados, e o plano de 
financiamento por programa operacional e 
eixo prioritário, incluindo o montante total 
elegível e a contribuição pública, o período 
de execução do plano de ação conjunto, e, 
se relevante, o âmbito geográfico e os 
grupos-alvo do plano de ação conjunto.

3. A decisão referida no n.º 2 indica o 
beneficiário e os objetivos do plano de 
ação conjunto, bem como os objetivos 
intermédios e metas fixados para as 
realizações e os resultados, os custos de 
realização desses objetivos intermédios, 
realizações e resultados, e o plano de 
financiamento por programa operacional 
ou programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional e eixo 
prioritário, incluindo o montante total 
elegível e a contribuição pública, o período 
de execução do plano de ação conjunto, e, 
se relevante, o âmbito geográfico e os 
grupos-alvo do plano de ação conjunto.
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Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 96 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a Comissão recuse o apoio dos 
Fundos para a realização de um plano de 
ação conjunto, deve informar o Estado-
Membro sobre as razões que justificam 
essa recusa no prazo previsto no n.º 2.

4. Caso a Comissão recuse o apoio dos 
Fundos para a realização de um plano de 
ação conjunto, deve informar o Estado-
Membro ou o grupo de Estados-Membros 
que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional sobre as 
razões que justificam essa recusa no prazo 
previsto no n.º 2.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 97 – n.° 1 - parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Compete ao Estado-Membro ou à 
autoridade de gestão instituir um comité de 
direção para o plano de ação conjunto, 
distinto do comité de monitorização dos 
programas operacionais. O comité de 
direção reúne-se, pelo menos, duas vezes 
por ano.

Compete ao Estado-Membro, ou ao grupo 
de Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional, ou ainda à autoridade de gestão 
instituir um comité de direção para o plano
de ação conjunto, distinto do comité de 
monitorização dos programas operacionais 
ou do comité de acompanhamento do 
programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional. O 
comité de direção reúne-se, pelo menos, 
duas vezes por ano.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 97 – n.° 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A sua composição é decidida pelo Estado-
Membro, em acordo com a autoridade de 
gestão e respeitando o princípio de 
parceria.

A sua composição é decidida pelo Estado-
Membro ou pelo grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, em 
acordo com a autoridade de gestão e 
respeitando o princípio de parceria.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
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estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 97 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) analisar os progressos realizados no 
cumprimento dos objetivos intermédios, 
das realizações e dos resultados do plano 
de ação conjunto;

(a) analisar os progressos realizados no 
cumprimento dos objetivos intermédios, 
das realizações e dos resultados do plano 
de ação conjunto e transmitir os resultados 
ao comité de monitorização;

Or. en

Alteração 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 97 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) considerar e aprovar qualquer proposta 
de alteração do plano de ação conjunto, de 
forma a ter em conta quaisquer questões 
que afetem o seu desempenho.

(b) considerar e aprovar qualquer proposta 
de alteração do plano de ação conjunto, de 
forma a ter em conta quaisquer questões 
que afetem o seu desempenho e transmitir 
os resultados ao comité de monitorização.

Or. en

Alteração 1490
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 97 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos de alteração dos planos de 
ação conjuntos apresentados pelos Estados-
Membros têm de ser devidamente 
justificados. A Comissão avalia a 
fundamentação do pedido de alteração, 
tendo em conta as informações fornecidas 
pelo Estado-Membro em causa. A 
Comissão pode emitir observações, tendo o 
Estado-Membro de fornecer à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias. A Comissão adota uma 
decisão sobre o pedido de alteração, o mais 
tardar, três meses após a sua apresentação 
formal pelo Estado-Membro, desde que as 
eventuais observações da Comissão 
tenham sido tidas em conta de forma 
satisfatória. A alteração entra em vigor a 
partir da data da decisão, exceto quando 
indicado em contrário na decisão.

3. Os pedidos de alteração dos planos de 
ação conjuntos apresentados por um 
Estado-Membro ou pelo grupo de
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
têm de ser devidamente justificados. A 
Comissão avalia a fundamentação do 
pedido de alteração, tendo em conta as 
informações fornecidas pelo Estado-
Membro em causa ou pelo grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional. A Comissão pode emitir 
observações, tendo o Estado-Membro ou o 
grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional de fornecer à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias. A Comissão adota uma 
decisão sobre o pedido de alteração, o mais 
tardar, três meses após a sua apresentação 
formal pelo Estado-Membro ou pelo grupo 
de Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional, desde que as eventuais 
observações da Comissão tenham sido 
tidas em conta de forma satisfatória. A 
alteração entra em vigor a partir da data da 
decisão, exceto quando indicado em 
contrário na decisão.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.
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Alteração 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 98 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A gestão financeira, controlo e auditoria 
do plano de ação conjunto visam 
exclusivamente verificar o cumprimento 
das condições de pagamento definidas na 
decisão que aprova o plano de ação 
conjunto.

2. A gestão financeira, controlo e auditoria 
do plano de ação conjunto visam 
exclusivamente verificar o cumprimento 
das condições de pagamento definidas na 
decisão que aprova o plano de ação 
conjunto. Além disso, os 
Estados-Membros ou as regiões em causa 
podem decidir sobre as etapas de 
execução dos requisitos de um plano de 
ação conjunto e do período de 
pagamentos anual ou plurianual.

Or. en

Alteração 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários 
programas operacionais, a ação deve ser 
realizada enquanto investimento 
territorial integrado (a seguir, designado 
por «DTI»).

Suprimido

Or. en
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Alteração 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento territorial Desenvolvimento territorial1

__________________
1 Todo o capítulo IV "Desenvolvimento 
territorial" passa para a primeira parte do 
Regulamento.

Or. en

Alteração 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano, uma estratégia
para as infraestrutura, uma outra 
estratégia ou um pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

Or. de

Alteração 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano sustentável como 
referida no artigo 7.º do 
Regulamento...[FEDER] ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
referidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica que os Estados-Membros podem utilizar o DTI nas estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável, como referido na proposta de regulamento FEDER, e 
em outros tipos de estratégias territoriais, como referido na proposta de regulamento FSE.

Alteração 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais ou dos programas para 
fundos de desenvolvimento macro-
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(a seguir, designado por «DTI»). regional, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por «DTI»).

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um
eixo prioritário, de um ou vários 
programas operacionais, a ação deve ser 
realizada enquanto investimento territorial 
integrado (a seguir, designado por «DTI»).

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, como referido no 
artigo 87.º, n.º 1, alíneas b), c) e d),
envolvendo investimentos relativos a um 
ou vários eixos prioritários, de um ou 
vários programas operacionais, a ação deve 
ser realizada enquanto investimento 
territorial integrado (a seguir, designado 
por «DTI»).

Or. en

Alteração 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte III – Artigo 99 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de os Estados-Membros e as 
regiões participarem em estratégias 
macrorregionais ou em estratégias 
relativas a bacias marítimas, os DTI são 
coerentes com estas estratégias.

Or. en

Justificação

Os fundos devem ser estreitamente coordenados com as estratégias macrorregionais e com as 
estratégias relativas às bacias marítimas, a fim de assegurar uma dotação suficiente dos 
fundos para as referidas estratégias.

Alteração 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI.

Suprimido

Or. en

Alteração 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI.

2. Os programas operacionais relevantes, 
ou os programas para fundos de 
desenvolvimento macro-regional,
identificam os DTI previstos e a dotação 
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financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI.

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação
financeira indicativa no âmbito de cada 
eixo prioritário ou no âmbito dos eixos 
prioritários abrangidos no DTI previsto.

Or. en

Alteração 1502
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI.

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos com base 
numa lista indicativa de cidades, zonas 
urbanas funcionais e outras áreas 
territoriais funcionais, em que devem ter 
lugar DTI e a dotação financeira indicativa 
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para cada DTI. As prioridades de 
investimento para todos os objetivos 
temáticos a que se refere o artigo 9.º 
podem ser combinados e implementados 
no quadro de um DTI (investimento 
territorial integrado) independentemente 
dos eixos prioritários dos programas
operacionais.

Or. de

Justificação

A fim de ter em conta, tanto quanto possível, uma estratégia de desenvolvimento urbano, 
regional ou territorial sustentável integrada recorrendo ao novo instrumento DTI e de 
propiciar a possibilidade de reagir com flexibilidade às necessidades de desenvolvimento in 
situ, a definição das áreas urbanas a desenvolver deveria assentar nesta base, devendo os 
recursos ser afetados ao DTI sem referência aos eixos prioritários dos programas 
operacionais.

Alteração 1503
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI.

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI. Para efeitos de 
implementação dos DTI, podem ser 
também utilizados objetivos temáticos que 
não sejam utilizados fora dos DTI.

Or. de

Justificação

Os organismos competentes em matéria de desenvolvimento urbano assinalaram que a 
implementação de DTI nos três objetivos temáticos do FEDER como abordagem integrada é 
bastante difícil. São necessários vários eixos prioritários para lograr um efetivo 
desenvolvimento integrado. Uma vez que se pode elevar até 80% a percentagem das dotações 
reservadas aos objetivos temáticos prioritários no FEDER e que ascende a cerca de 15% a 
percentagem de fundos afetada a outros fins, é quase impossível estabelecer vários eixos 
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prioritários.

Alteração 1504
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI.

2. Os programas operacionais relevantes 
definem as linhas gerais do processo de 
seleção dos DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa para cada DTI.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao artigo 87.º, n.º 2, alínea c), ponto iii, a 
execução bem sucedida da política de coesão da UE após 2013, a nível local, exige um 
período de tempo no terreno suficiente que permita elaborar as estratégias de 
desenvolvimento na base dos DTI.

Alteração 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode designar um ou vários 
organismos intermediários, incluindo 
autoridades locais, entidades de 
desenvolvimento regional ou organizações 
não governamentais, para assegurar a 
gestão e a execução do DTI.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode designar um ou vários 
organismos intermediários, incluindo 
autoridades locais, entidades de 
desenvolvimento regional ou organizações 
não governamentais, para assegurar a 
gestão e a execução do DTI.

3. Os programas operacionais relevantes 
identificam os DTI previstos e a dotação 
financeira indicativa de cada eixo 
prioritário para cada DTI. O Estado-
Membro, ou o grupo de Estados-Membros 
que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, ou 
ainda a autoridade de gestão pode designar 
um ou vários organismos intermediários, 
incluindo autoridades locais, entidades de 
desenvolvimento regional ou organizações 
não governamentais, para assegurar a 
gestão e a execução do DTI.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode designar um ou vários 
organismos intermediários, incluindo 
autoridades locais, entidades de 
desenvolvimento regional ou organizações 

3. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode designar um ou vários 
organismos intermediários, incluindo 
autoridades locais, entidades de 
desenvolvimento regional ou organizações 
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não governamentais, para assegurar a 
gestão e a execução do DTI.

não governamentais ou grupos de ação 
local referidos no artigo 30.º, para 
assegurar a gestão e a execução do DTI.
Deve assegurar-se, a nível regional, a 
coerência do DTI com as estratégias 
regionais de desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Compete ao Estado-Membro ou às
autoridades de gestão relevantes 
assegurar que o sistema de monitorização 
do programa operacional prevê a 
identificação das operações e realizações 
de um eixo prioritário que contribuem 
para o DTI.

Suprimido

Or. en

Alteração 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Compete ao Estado-Membro ou às 
autoridades de gestão relevantes assegurar 
que o sistema de monitorização do 
programa operacional prevê a identificação 
das operações e realizações de um eixo 
prioritário que contribuem para o DTI.

4. Compete ao Estado-Membro, ao grupo 
de Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional, ou às autoridades de gestão 
relevantes assegurar que o sistema de 
monitorização do programa operacional ou 
do programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional prevê a 
identificação das operações e realizações 
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de um eixo prioritário que contribuem para 
o DTI.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Compete ao Estado-Membro ou às 
autoridades de gestão relevantes assegurar 
que o sistema de monitorização do 
programa operacional prevê a identificação 
das operações e realizações de um eixo 
prioritário que contribuem para o DTI.

4. Compete ao Estado-Membro ou às 
autoridades de gestão relevantes assegurar 
que o sistema de monitorização do 
programa operacional prevê a identificação 
das operações e realizações de um DTI.

Or. en

Alteração 1511
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 99 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Compete ao Estado-Membro ou às 
autoridades de gestão relevantes assegurar 
que o sistema de monitorização do 
programa operacional prevê a identificação 
das operações e realizações de um eixo 

4. Compete ao Estado-Membro ou às 
autoridades de gestão relevantes assegurar 
que o sistema de monitorização do 
programa operacional prevê a identificação 
das operações e realizações de um eixo 
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prioritário que contribuem para o DTI. prioritário que contribuem para o DTI. Se 
um DTI for apoiado por mais do que um 
programa ou eixos prioritários, as 
operações e resultados podem ser afetados 
ao nível do DTI, sem que estejam ligados 
a uma determinada prioridade.

Or. en

Alteração 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) quaisquer questões que afetem o 
desempenho do programa operacional;

(a) quaisquer questões que afetem o 
desempenho do programa operacional ou 
do programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional;

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) a execução de grandes projetos; (d) a execução de grandes projetos e de 
projetos macro-regionais; 

Or. sk
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Justificação

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

Alteração 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.° 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) as ações que visem promover a 
igualdade entre homens e mulheres, a 
igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, incluindo o acesso ao 
financiamento por pessoas com 
deficiência;

(f) as ações que visem assegurar a 
igualdade entre homens e mulheres, a 
igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, incluindo o acesso ao 
financiamento por pessoas com 
deficiência;

Or. en

Alteração 1515
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.° 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) as ações que visem promover a 
igualdade entre homens e mulheres, a 
igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, incluindo o acesso ao 
financiamento por pessoas com 
deficiência;

(f) as ações que visem ter em conta a 
igualdade entre homens e mulheres, a 
igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, incluindo o acesso ao 
financiamento por pessoas com 
deficiência;

Or. en

Alteração 1516
Giommaria Uggias
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) as ações destinadas a combater a 
pobreza e a promover a inclusão social 
das categorias de pessoas particularmente 
desfavorecidas;

Or. it

Alteração 1517
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.° 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) as ações destinadas a promover o 
desenvolvimento sustentável;

(g) as medidas destinadas a ter em conta o 
desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) as ações do programa operacional 
relacionadas com o cumprimento das 
condições ex ante;

(h) as ações do programa operacional ou 
do programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional 
relacionadas com o cumprimento das 
condições ex ante;

Or. sk
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Justificação

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

Alteração 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.° 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os instrumentos financeiros. (i) a execução dos instrumentos 
financeiros

Or. en

Alteração 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os relatórios de execução anuais e 
finais;

(b) os relatórios de execução anuais e finais 
e os relatórios de progresso de 2017 e 
2019;

Or. en

Alteração 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o plano de avaliação do programa (c) o plano de avaliação do programa 
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operacional e eventuais alterações ao 
plano;

operacional ou do programa para um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
e eventuais alterações ao plano;

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) a estratégia de comunicação do 
programa operacional e eventuais 
alterações a essa estratégia;

(d) a estratégia de comunicação do 
programa operacional ou do programa 
para um fundo de desenvolvimento 
macro-regional e eventuais alterações a 
essa estratégia;

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 100 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) eventuais propostas da autoridade de 
gestão para alterar o programa operacional.

(e) eventuais propostas da autoridade de 
gestão para alterar o programa operacional 
ou o programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional.
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Or. sk

Justificação

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

Alteração 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de abril de 2016 e 30 de abril de 
cada ano subsequente, até 2022 inclusive, 
os Estados-Membros apresentam à 
Comissão um relatório anual em 
conformidade com o artigo 44.º, n.º 1. O 
relatório apresentado em 2016 abrange os 
exercícios financeiros de 2014 e 2015, bem 
como o período compreendido entre a data 
de início da elegibilidade da despesa e 31 
de dezembro de 2013.

1. Até 30 de junho de 2016 e 30 de junho
de cada ano subsequente, até 2022 
inclusive, os Estados-Membros apresentam 
à Comissão um relatório anual de 
execução em conformidade com o artigo 
44.º, n.º 1. O relatório apresentado em 2016 
abrange os exercícios financeiros de 2014 e 
2015, bem como o período compreendido 
entre a data de início da elegibilidade da 
despesa e 31 de dezembro de 2013.

Or. en

Alteração 1525
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano sustentável e o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais no âmbito do programa 
operacional;

(a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento de territórios afetados 
por limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes, o desenvolvimento 
urbano sustentável e o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais no 



PE491.057v01-00 50/166 AM\903906PT.doc

PT

âmbito do programa operacional;

Or. en

Alteração 1526
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano sustentável e o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais no âmbito do programa 
operacional;

a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano sustentável, o 
desenvolvimento dos territórios com 
graves desvantagens naturais ou 
demográficas permanentes e o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais no âmbito do programa 
operacional;

Or. fr

Alteração 1527
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano sustentável e o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais no âmbito do programa 
operacional;

(a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento de territórios afetados 
por limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes, o desenvolvimento 
urbano sustentável e o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais no 
âmbito do programa operacional;

Or. en
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Alteração 1528
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os progressos realizados na execução 
das ações destinadas a reforçar a 
capacidade das autoridades do Estado-
Membro e dos beneficiários para gerir e 
utilizar os Fundos;

Suprimido

Or. en

Alteração 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os progressos realizados na execução de 
eventuais ações inter-regionais e 
transnacionais;

(c) se necessário, os progressos realizados 
na execução de estratégias macroregionais 
e das bacias marítimas e de outras
eventuais ações inter-regionais e 
transnacionais;

Or. en

Justificação

Os fundos devem ser estreitamente coordenados com as estratégias macrorregionais e com as 
estratégias relativas às bacias marítimas, a fim de assegurar uma dotação suficiente dos 
fundos para as referidas estratégias.

Alteração 1530
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os progressos realizados na execução de 
eventuais ações inter-regionais e 
transnacionais;

(c) Os progressos realizados na execução 
de eventuais ações inter-regionais e 
transnacionais, se necessário;

Or. en

Alteração 1531
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.° 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo o acesso ao financiamento de 
pessoas com deficiência, bem como as 
disposições adotadas para integrar as 
questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações;

e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo o acesso ao financiamento de 
pessoas com deficiência, bem como as 
disposições adotadas para integrar as 
questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações, bem como as 
medidas específicas adotadas para 
combater a pobreza e prover a inclusão 
social dos grupos vulneráveis de pessoas;

Or. it

Alteração 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.° 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) as medidas tomadas para favorecer a 
igualdade de oportunidades dos jovens, 
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promover o acesso de todos os jovens à 
cultura e favorecer a igualdade de acesso 
dos jovens aos desportos, às atividades 
recreativas e às férias;

Or. fr

Alteração 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.° 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) as ações que visem promover o 
desenvolvimento sustentável, em 
conformidade com o artigo 8.º;

f) as ações que visem promover o 
desenvolvimento sustentável, em 
conformidade com o artigo 8.º, as medidas 
tomadas para a adaptação e o combate às 
alterações climáticas e as medidas 
adotadas a fim de favorecer o respeito e a 
preservação do ambiente, da 
biodiversidade e dos ecossistemas;

Or. fr

Alteração 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.° 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) os progressos registados na execução 
das ações relativas à inovação social, se for 
caso disso;

h) os progressos registados na execução 
das ações relativas à inovação social e à 
economia social, se for caso disso;

Or. fr

Alteração 1535
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face aos desafios demográficos 
regionais e às necessidades específicas das 
zonas geográficas mais afetadas pelas 
limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes e pela pobreza ou de 
grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, aos recursos financeiros 
utilizados;

Or. en

Alteração 1536
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.° 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas com graves desvantagens 
naturais ou demográficas permanentes, 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

Or. fr

Alteração 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão 
social, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas e aos recursos 
financeiros utilizados;

Or. en

Alteração 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e às pessoas com 
deficiência, e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

Or. xm

Justificação

A inclusão das pessoas com deficiência reforça esta alínea, mantendo simultaneamente a 
coerência com outras disposições do Regulamento.

Alteração 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e às pessoas com 
deficiência e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

Or. en

Alteração 1540
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às mulheres, às 
comunidades marginalizadas e às pessoas 
com deficiência e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

Or. en

Alteração 1541
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – n.º 3 – alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

(j) o envolvimento dos parceiros na
aplicação, monitorização e avaliação do 
programa operacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 1542
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101 – parágrafo 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) a execução das prioridades e dos 
princípios da Lei das Pequenas Empresas 
para a Europa;

Or. en

Alteração 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 101-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.°-A
Relatórios de execução tendo em vista o 
objetivo de cooperação macro-regional

(1) Até 30 de abril de 2016 e 30 de abril de 
cada ano subsequente até 2022 inclusive, 
os Estados-Membros que estabeleceram 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional apresentam à Comissão um 
relatório anual em conformidade com o 
artigo 44.º, n.º 1. O relatório apresentado 
em 2016 abrange os exercícios 
financeiros de 2014 e 2015, bem como o 
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período compreendido entre a data de 
início da elegibilidade da despesa e 31 de 
dezembro de 2013.
(2) Os relatórios anuais de execução 
apresentam informações sobre:
a) a execução do programa operacional 
para o fundo de desenvolvimento macro-
regional em conformidade com o artigo 
44.º, n.º 2;
b) os progressos registados na preparação 
e execução dos projetos macro-regionais e 
dos planos de ação conjuntos.
(3) os relatórios anuais de execução 
apresentados em 2017 e 2019 devem 
indicar e avaliar a informação exigida 
pelo artigo 44.º, n.ºs 3 e 4, respetivamente, 
e a informação referida no n.º 2, bem 
como:
c) os progressos de execução da 
abordagem integrada ao desenvolvimento 
macro-regional, ao abrigo do programa 
para um fundo de desenvolvimento 
macro-regional;
d) os progressos realizados na execução 
das ações destinadas a reforçar a 
capacidade das autoridades do Estado-
Membro e dos beneficiários para gerir e 
utilizar os Fundos;
e) os progressos realizados na execução 
de eventuais ações inter-regionais e 
transnacionais;
f) os progressos verificados na 
implementação do plano de avaliação e o 
seguimento dado às conclusões das 
avaliações;
g) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo o acesso por parte das pessoas 
com deficiência, bem como as disposições
adotadas para integrar a perspetiva do 
género no programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional e 
operações;
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h) as ações que visem promover o 
desenvolvimento sustentável, em 
conformidade com o artigo 8.º;
i) os resultados das medidas de 
informação e publicidade dos Fundos, 
implementadas no âmbito da estratégia de 
comunicação;
j) os progressos registados na execução 
das ações relativas à inovação social, se 
for caso disso;
k) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades 
específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo 
em risco mais elevado de discriminação 
ou exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas e, se for 
caso disso, aos recursos financeiros 
utilizados;
l) o envolvimento dos parceiros na 
aplicação, monitorização e avaliação do 
programa para o fundo de 
desenvolvimento macro-regional.
(4) Os relatórios de execução anuais e 
finais são elaborados de acordo com os 
modelos adotados pela Comissão, por 
meio de atos de execução. Os atos de 
execução em questão são adotados nos 
termos do procedimento consultivo a que 
se refere o artigo 143.º, n.º 2.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum e sobre uma efetiva cooperação a nível da macro-região, assente no 
diálogo e no consenso entre os Estados-Membros que acordem em estabelecer um fundo de 
desenvolvimento macro-regional ou entre os Estados que adiram a um acordo que estabelece 
um fundo de desenvolvimento macro-regional.

Alteração 1544
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102

Texto da Comissão Alteração

Artigo 102.° Suprimido
Transmissão de dados financeiros
1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 
julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 
cada programa operacional e por eixo 
prioritário, os seguintes dados:
(a) o custo elegível total e público das 
operações e o número de operações 
selecionadas para apoio;
(b) o custo elegível total e público dos 
contratos ou outros compromissos 
jurídicos assumidos pelos beneficiários no 
âmbito da execução de operações 
selecionadas para apoio;
(c) a despesa total elegível declarada pelos 
beneficiários à autoridade de gestão.
2. Além disso, a informação transmitida 
em 31 de janeiro deve conter os dados 
acima, discriminados por categoria de 
intervenção. A transmissão de dados 
respeita os requisitos de apresentação de 
dados financeiros estabelecidos no artigo 
44.º, n.º 2.
3. Os dados transmitidos em 31 de janeiro 
e 31 de julho devem ser acompanhados de 
uma previsão do montante para o qual os 
Estados-Membros esperam vir a 
apresentar pedidos de pagamento para o 
exercício financeiro em curso e o 
exercício seguinte.
4. A data limite para apresentação de 
dados ao abrigo do presente artigo 
corresponde ao final do mês precedente 
ao mês de apresentação.

Or. de
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Justificação

As obrigações em matéria de apresentação de dados aumentariam consideravelmente em 
comparação com o observado no atual período de financiamento, quer em termos 
quantitativos, quer em termos de frequência. Tal requer demasiadas capacidades e dificulta a 
implementação.

Alteração 1545
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 
julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 
cada programa operacional e por eixo 
prioritário, os seguintes dados:

Suprimido

(a) o custo elegível total e público das 
operações e o número de operações 
selecionadas para apoio;
(b) o custo elegível total e público dos 
contratos ou outros compromissos 
jurídicos assumidos pelos beneficiários no 
âmbito da execução de operações 
selecionadas para apoio;
(c) a despesa total elegível declarada pelos 
beneficiários à autoridade de gestão.

Or. en

Alteração 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 1. Até 31 de janeiro e 31 de julho, a 
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julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 
cada programa operacional e por eixo 
prioritário, os seguintes dados:

autoridade de gestão tem de transmitir por 
via eletrónica à Comissão, para efeitos de 
controlo, para cada programa operacional e 
por eixo prioritário, os seguintes dados:

Or. en

Alteração 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 
julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 
cada programa operacional e por eixo 
prioritário, os seguintes dados:

1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 
julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 
cada programa operacional ou programa 
para um fundo de desenvolvimento 
macro-regional, e por eixo prioritário, os 
seguintes dados:

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1548
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 
julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 

1.Até 30 de abril e 31 de outubro, a 
autoridade de gestão tem de transmitir por 
via eletrónica à Comissão, para efeitos de 
controlo, para cada programa operacional e 
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cada programa operacional e por eixo 
prioritário, os seguintes dados:

por eixo prioritário, os seguintes dados:

Or. de

Justificação

Em conformidade com o objetivo de simplificação dos procedimentos administrativos e a 
incidência na implementação dos projetos, a transmissão de dados financeiros deveria 
orientar-se mais pelo princípio da proporcionalidade.

Alteração 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 
julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 
cada programa operacional e por eixo 
prioritário, os seguintes dados:

1. Até 31 de janeiro e 31 de julho, a 
autoridade de gestão tem de transmitir por 
via eletrónica à Comissão, para efeitos de 
controlo, para cada programa operacional e 
por eixo prioritário, os seguintes dados:

Or. fr

Alteração 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o custo elegível total e público dos 
contratos ou outros compromissos 
jurídicos assumidos pelos beneficiários no 
âmbito da execução de operações 
selecionadas para apoio;

Suprimido

Or. en
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Alteração 1551
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além disso, a informação transmitida 
em 31 de janeiro deve conter os dados 
acima, discriminados por categoria de 
intervenção. A transmissão de dados 
respeita os requisitos de apresentação de 
dados financeiros estabelecidos no artigo 
44.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1552
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além disso, a informação transmitida 
em 31 de janeiro deve conter os dados 
acima, discriminados por categoria de 
intervenção. A transmissão de dados 
respeita os requisitos de apresentação de 
dados financeiros estabelecidos no artigo 
44.º, n.º 2.

2. Além disso, a informação transmitida 
em 30 de abril deve conter os dados acima, 
discriminados por categoria de intervenção. 
A transmissão de dados respeita os 
requisitos de apresentação de dados 
financeiros estabelecidos no artigo 44.º, n.º 
2.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o objetivo de simplificação dos procedimentos administrativos e a 
incidência na implementação dos projetos, a transmissão de dados financeiros deveria 
orientar-se mais pelo princípio da proporcionalidade.
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Alteração 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os dados transmitidos em 31 de janeiro 
e 31 de julho devem ser acompanhados de 
uma previsão do montante para o qual os 
Estados-Membros esperam vir a 
apresentar pedidos de pagamento para o 
exercício financeiro em curso e o 
exercício seguinte.

Suprimido

Or. en

Alteração 1554
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os dados transmitidos em 31 de janeiro 
e 31 de julho devem ser acompanhados de 
uma previsão do montante para o qual os 
Estados-Membros esperam vir a apresentar 
pedidos de pagamento para o exercício 
financeiro em curso e o exercício seguinte.

3. Os dados transmitidos em 30 de abril
devem ser acompanhados de uma previsão 
do montante para o qual os Estados-
Membros esperam vir a apresentar pedidos 
de pagamento para o exercício financeiro 
em curso e o exercício seguinte.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o objetivo de simplificação dos procedimentos administrativos e a 
incidência na implementação dos projetos, a transmissão de dados financeiros deveria 
orientar-se mais pelo princípio da proporcionalidade.

Alteração 1555
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A data limite para apresentação de 
dados ao abrigo do presente artigo 
corresponde ao final do mês precedente 
ao mês de apresentação.

Suprimido

Or. en

Alteração 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 102 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os dados transmitidos em 31 de janeiro 
e 31 de julho devem ser acompanhados de 
uma previsão do montante para o qual os 
Estados-Membros esperam vir a apresentar 
pedidos de pagamento para o exercício 
financeiro em curso e o exercício seguinte.

4. Os dados transmitidos em 31 de janeiro 
e 31 de julho devem ser acompanhados de 
uma previsão do montante para o qual os 
Estados-Membros ou o grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional esperam 
vir a apresentar pedidos de pagamento para 
o exercício financeiro em curso e o 
exercício seguinte.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 103 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte III – Artigo 103 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O relatório inclui também, se necessário, 
quaisquer propostas relativas a medidas e 
políticas que devam ser adotadas, a fim de 
reforçar a coesão económica, social e 
territorial, bem como visando cumprir as 
prioridades da União.

Or. en

Alteração 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 104 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão elabora um plano 
de avaliação para cada programa 
operacional. O plano de avaliação é 
apresentado na primeira reunião do comité 
de monitorização. Quando um único 
comité de monitorização for responsável 
por vários programas operacionais, o plano 
de avaliação pode abranger todos os 
programas operacionais em causa.

1. A autoridade de gestão elabora um plano 
de avaliação para cada programa 
operacional ou programa para um fundo 
de desenvolvimento macro-regional. O 
plano de avaliação é apresentado na 
primeira reunião do comité de 
monitorização. Quando um único comité 
de monitorização for responsável por 
vários programas operacionais, o plano de 
avaliação pode abranger todos os 
programas operacionais em causa.
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Or. sk

Justificação

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

Alteração 1560
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 104 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão elabora um plano 
de avaliação para cada programa 
operacional. O plano de avaliação é 
apresentado na primeira reunião do 
comité de monitorização. Quando um 
único comité de monitorização for 
responsável por vários programas 
operacionais, o plano de avaliação pode 
abranger todos os programas operacionais 
em causa.

1. A autoridade de gestão elabora um plano 
de avaliação para cada programa 
operacional. O plano de avaliação é 
apresentado com o primeiro relatório de 
execução. Quando um único comité de 
monitorização for responsável por vários 
programas operacionais, o plano de 
avaliação pode abranger todos os 
programas operacionais em causa.

Or. en

Alteração 1561
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 104 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de dezembro de 2020, as 
autoridades de gestão apresentam à 
Comissão, para cada programa, um 
relatório de síntese sobre os resultados 
das avaliações efetuadas durante o 
período de programação, incluindo uma 
avaliação dos principais resultados e 
realizações do programa.

Suprimido
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Or. en

Alteração 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 104 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de dezembro de 2020, as 
autoridades de gestão apresentam à 
Comissão, para cada programa, um 
relatório de síntese sobre os resultados das 
avaliações efetuadas durante o período de 
programação, incluindo uma avaliação dos 
principais resultados e realizações do 
programa.

2. Até 31 de dezembro de 2020, as 
autoridades de gestão apresentam à 
Comissão, para cada programa ou 
programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, um 
relatório de síntese sobre os resultados das 
avaliações efetuadas durante o período de 
programação, incluindo uma avaliação dos 
principais resultados e realizações do 
programa ou programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 104 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão realiza avaliações ex post, 
em estreita cooperação com o Estado-
Membro e as autoridades de gestão.

3. A Comissão realiza avaliações ex post, 
em estreita cooperação com o Estado-
Membro ou com o grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional e as 
autoridades de gestão.
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Or. sk

Justificação

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

Alteração 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e as autoridades de 
gestão são responsáveis por:

1. Os Estados-Membros ou o grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
e as autoridades de gestão são responsáveis 
por:

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) garantir a criação de um único sítio 
Web ou portal Web, com informações e 
formas de acesso, para todos os programas 
operacionais, em cada Estado-Membro;

(a) garantir a criação de um único sítio 
Web ou portal Web, com informações e 
formas de acesso, para todos os programas 
operacionais em cada Estado-Membro ou 
para os programas para fundos de 
desenvolvimento macro-regional;

Or. sk
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Justificação

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

Alteração 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) garantir a criação de um único sítio 
Web ou portal Web, com informações e 
formas de acesso, para todos os programas 
operacionais, em cada Estado-Membro;

(a) garantir a criação de um único sítio 
Web ou portal Web, com informações e 
formas de acesso, para todos os programas 
operacionais, em cada Estado-Membro, 
incluindo documentos de programação, 
observações do público e dos parceiros e 
referindo a forma como foram tidas em 
conta (incluindo uma justificação em caso 
de serem rejeitadas);

Or. en

Alteração 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) informar os beneficiários potenciais 
sobre as oportunidades de financiamento 
concedidas no âmbito dos programas 
operacionais;

(b) informar os beneficiários potenciais 
sobre as oportunidades de financiamento 
concedidas no âmbito dos programas 
operacionais ou dos programas para 
fundos de desenvolvimento macro-
regional;

Or. sk
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Justificação

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

Alteração 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) divulgar junto dos cidadãos da União o 
papel e os resultados da política de coesão 
e dos Fundos, através de ações de 
comunicação e informação sobre os 
resultados e o impacto dos Contratos de 
Parceria, os programas operacionais e as 
operações.

(c) divulgar junto dos cidadãos da União o 
papel e os resultados da política de coesão 
e dos Fundos, através de ações de 
comunicação e informação sobre os 
resultados e o impacto dos Contratos de 
Parceria, os programas operacionais ou os 
programas para fundos de 
desenvolvimento macro-regional e as 
operações.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) informar o público sobre o 
calendário da programação e sobre o 
calendário previsto para todos os 
processos relacionados com consultas 
públicas, em todas as fases de preparação 
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do Contrato de Parceria e dos programas;

Or. en

Alteração 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) informar o público sobre o 
calendário da programação e sobre o 
calendário e a modalidade previstos para 
todos os processos relacionados com 
consultas públicas desde o início da 
elaboração dos Contratos de Parceria e 
atualizando este calendário, pelo menos, 
de três em três meses.

Or. en

Alteração 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – Artigo 105 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As instituições da UE e os 
organismos consultivos organizam ações 
de sensibilização, visando explicar o 
funcionamento da política de coesão.

Or. en

Alteração 1572
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Parte III – Artigo 105 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Informar o público sobre o 
calendário da programação e sobre o 
calendário e a modalidade previstos para 
os processos relacionados com consultas 
públicas, desde o início da elaboração das 
estratégias nacionais de reforma que 
estão na base dos Contratos de Parceria, e 
atualizando este calendário, pelo menos, 
de dois em dois meses.

Or. en

Alteração 1573
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Podem ser igualmente organizadas 
ações de sensibilização pelas instituições 
europeias ou pelos órgãos consultivos a 
fim de explicar a forma como funciona a 
política de coesão, bem como o seu valor 
acrescentado para a UE

Or. it

Alteração 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.° 2 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No intuito de garantir uma maior 
transparência no apoio dos Fundos, cada 

No intuito de garantir uma maior 
transparência no apoio dos Fundos, cada 
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Estado-Membro tem de manter uma lista 
das operações, por programa operacional e 
por Fundo, em formato CSV ou XML, que 
esteja acessível no sítio Web ou portal Web 
único, incluindo a lista e um resumo de 
todas os programas operacionais no 
Estado-Membro.

Estado-Membro ou grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional tem de 
manter uma lista das operações, por 
programa operacional ou programa para 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional e por Fundo, em formato CSV ou 
XML, que esteja acessível no sítio Web ou 
portal Web único, incluindo a lista e um 
resumo de todas os programas operacionais 
no Estado-Membro ou programas para 
fundos de desenvolvimento macro-
regional.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1575
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.º 2 – parágrafo 1 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Os Estados-Membros, no mesmo sítio 
Web, divulgam os documentos de 
programação sujeitos a consulta pública, 
bem como as observações e comentários 
do público, incluindo parceiros, e a 
reação relativa às observações e 
comentários, incluindo uma justificação
no caso de serem rejeitados. 

Or. en

Alteração 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 105 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A lista de operações deve ser atualizada, 
pelo menos, de três em três meses.

A lista de operações deve ser atualizada, 
pelo menos, de seis em seis meses.

Or. en

Alteração 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 106 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade de gestão adota uma 
estratégia de comunicação para cada 
programa operacional. Pode ser definida 
uma estratégia de comunicação comum 
para vários programas operacionais.

A autoridade de gestão adota uma 
estratégia de comunicação para cada 
programa operacional ou programa para 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional. Pode ser definida uma estratégia 
de comunicação comum para vários 
programas operacionais.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1578
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 106 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A estratégia de comunicação inclui os 
elementos estabelecidos no anexo V e é 
atualizada anualmente, com base nos 

A estratégia de comunicação inclui os 
elementos estabelecidos no anexo V, com 
base nos dados fornecidos pelas ações 
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dados fornecidos pelas ações previstas em 
matéria de informação e publicidade.

previstas em matéria de informação e 
publicidade.

Or. en

Alteração 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 106 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estratégia de comunicação é analisada e 
aprovada na primeira reunião do comité de 
monitorização, após a adoção do programa 
operacional.

A estratégia de comunicação é analisada e 
aprovada na primeira reunião do comité de 
monitorização, após a adoção do programa 
operacional ou do programa para um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1580
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 106 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer revisão da estratégia de 
comunicação tem de ser analisada e 
aprovada pelo comité de monitorização.

Qualquer revisão da estratégia de 
comunicação tem de ser analisada pelo 
comité de monitorização.

Or. en
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Alteração 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 106 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de gestão informa o comité 
de monitorização, para cada programa 
operacional e, pelo menos, uma vez por 
ano, sobre os progressos realizados na 
aplicação da estratégia de comunicação e a 
sua avaliação dos resultados.

3. A autoridade de gestão informa o comité 
de monitorização, para cada programa 
operacional ou programa para um fundo 
de desenvolvimento macro-regional e, 
pelo menos, uma vez por ano, sobre os 
progressos realizados na aplicação da 
estratégia de comunicação e a sua 
avaliação dos resultados.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1582
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 106 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de gestão informa o comité 
de monitorização, para cada programa 
operacional e, pelo menos, uma vez por 
ano, sobre os progressos realizados na 
aplicação da estratégia de comunicação e a 
sua avaliação dos resultados.

3. A autoridade de gestão informa o comité 
de monitorização, para cada programa 
operacional e, pelo menos, uma vez por 
ano, sobre os progressos realizados na 
aplicação da estratégia de comunicação.

Or. en

Alteração 1583
Richard Seeber
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Artigo 107.º Suprimido
Pessoas responsáveis pela informação e 
comunicação e redes
1. Cada Estado-Membro designa uma 
pessoa responsável pela informação e 
comunicação, competindo-lhe coordenar 
as ações de informação e comunicação 
relativas a um ou vários Fundos e 
informar a Comissão em conformidade.
2. A pessoa responsável pela informação e 
comunicação coordena e dirige as 
reuniões da rede nacional de 
comunicadores dos Fundos, incluindo 
sobre os programas relevantes da 
Cooperação Territorial Europeia, a 
criação e manutenção do sítio ou portal 
Web referido no anexo V e a obrigação de 
apresentar um resumo sobre a adoção de 
medidas de comunicação a nível nacional.
3. Cada autoridade de gestão designa uma 
pessoa responsável pela informação e 
comunicação a nível do programa 
operacional e informa a Comissão sobre 
essa designação.
4. Compete à Comissão criar redes a nível 
da União, constituídas pelos membros 
designados pelos Estados-Membros e 
pelas autoridades de gestão, a fim de 
garantir o intercâmbio de informações 
sobre os resultados alcançados na 
aplicação das estratégias de comunicação, 
a troca de experiências relacionadas com 
a execução das medidas de informação e 
comunicação e o intercâmbio de boas 
práticas.

Or. en
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Alteração 1584
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro designa uma 
pessoa responsável pela informação e 
comunicação, competindo-lhe coordenar as 
ações de informação e comunicação 
relativas a um ou vários Fundos e informar 
a Comissão em conformidade.

1. Cada Estado-Membro designa uma 
pessoa responsável pela informação e 
comunicação, competindo-lhe coordenar, 
em conjunto com os parceiros a um nível 
adequado, as ações de informação e 
comunicação relativas a um ou vários 
Fundos e informar a Comissão em 
conformidade.

Or. en

Alteração 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 107 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro designa uma 
pessoa responsável pela informação e 
comunicação, competindo-lhe coordenar as 
ações de informação e comunicação 
relativas a um ou vários Fundos e informar 
a Comissão em conformidade.

1. Cada Estado-Membro ou grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
designa uma pessoa responsável pela 
informação e comunicação, competindo-
lhe coordenar as ações de informação e 
comunicação relativas a um ou vários 
Fundos e informar a Comissão em 
conformidade.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum.
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Alteração 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 107 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa responsável pela informação e 
comunicação coordena e dirige as reuniões 
da rede nacional de comunicadores dos 
Fundos, incluindo sobre os programas 
relevantes da Cooperação Territorial 
Europeia, a criação e manutenção do sítio 
ou portal Web referido no anexo V e a 
obrigação de apresentar um resumo sobre a 
adoção de medidas de comunicação a nível 
nacional.

2. A pessoa responsável pela informação e 
comunicação coordena e dirige as reuniões 
da rede nacional de comunicadores dos 
Fundos, incluindo sobre os programas 
relevantes da Cooperação Territorial 
Europeia, a criação e manutenção do sítio 
ou portal Web referido no anexo V e a 
obrigação de apresentar um resumo sobre a 
adoção de medidas de comunicação a nível 
nacional. A pessoa responsável pela 
informação e comunicação coordena e 
dirige as reuniões da rede nacional de 
comunicadores dos Fundos, a criação e 
manutenção do sítio ou portal Web 
referido no anexo V e a obrigação de 
apresentar um resumo sobre a adoção de 
medidas de comunicação a nível macro-
regional.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 107 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada autoridade de gestão designa uma 
pessoa responsável pela informação e 
comunicação a nível do programa 
operacional e informa a Comissão sobre 

3. Cada autoridade de gestão designa uma 
pessoa responsável pela informação e 
comunicação a nível do programa 
operacional ou do programa para um 
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essa designação. fundo de desenvolvimento macro-regional 
e informa a Comissão sobre essa 
designação.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 107 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Compete à Comissão criar redes a nível 
da União, constituídas pelos membros 
designados pelos Estados-Membros e pelas 
autoridades de gestão, a fim de garantir o 
intercâmbio de informações sobre os 
resultados alcançados na aplicação das 
estratégias de comunicação, a troca de 
experiências relacionadas com a execução 
das medidas de informação e comunicação 
e o intercâmbio de boas práticas.

4. Compete à Comissão criar redes a nível 
da União, constituídas pelos membros 
designados pelos Estados-Membros e pelas 
autoridades de gestão, a fim de garantir o
intercâmbio de informações sobre os 
resultados alcançados na aplicação das 
estratégias de comunicação, a troca de 
experiências relacionadas com a execução 
das medidas de informação e comunicação 
e o intercâmbio de boas práticas.

Cada autoridade de gestão utilizará os 
centros Europe Direct da rede de 
informação da UE na implementação das 
atividades de informação e comunicação 
a nível local e regional.

Or. it

Justificação

Com a presente alteração reitera-se a importância dos centros Europe Direct como 
instrumento útil para as autoridades de gestão veicularem informações e comunicações sobre 
os Fundos Estruturais.

Alteração 1589
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 107 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Compete à Comissão criar redes a nível 
da União, constituídas pelos membros 
designados pelos Estados-Membros e pelas 
autoridades de gestão, a fim de garantir o 
intercâmbio de informações sobre os 
resultados alcançados na aplicação das 
estratégias de comunicação, a troca de 
experiências relacionadas com a execução 
das medidas de informação e comunicação 
e o intercâmbio de boas práticas.

4. Compete à Comissão criar redes a nível 
da União, constituídas pelos membros 
designados pelos Estados-Membros, pelos 
grupos de Estados-Membros que 
estabeleceram fundos de desenvolvimento 
macro-regional e pelas autoridades de 
gestão, a fim de garantir o intercâmbio de 
informações sobre os resultados alcançados 
na aplicação das estratégias de 
comunicação, a troca de experiências 
relacionadas com a execução das medidas 
de informação e comunicação e o 
intercâmbio de boas práticas.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 109 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A assistência técnica assume a forma de 
eixo prioritário monofinanciado, no 
âmbito de um programa operacional ou de 
um programa operacional específico.

2. A assistência técnica assume a forma de 
parte de um eixo prioritário ou de um eixo 
prioritário, no âmbito de um programa 
operacional ou de um programa 
operacional específico.

Or. en
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Alteração 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 109-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 109.°-A
Assistência técnica a um grupo de 

Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
(1) Cada Fundo pode financiar operações 
de assistência técnica elegíveis a título de 
um outro Fundo. O montante dos Fundos 
concedido para assistência técnica não 
pode ser superior a 4 % do montante total 
dos Fundos atribuído aos programas para 
fundos de desenvolvimento macro-
regional, para cada categoria de regiões 
do objetivo de cooperação macro-
regional. Para efeitos do regime de 
subvenções para apoiar a competitividade 
e o emprego, o montante dos Fundos 
concedido para assistência técnica será 
acrescido de 6 % do montante total dos 
Fundos atribuído aos programas para 
fundos de desenvolvimento macro-
regional, para cada categoria de regiões 
do objetivo de cooperação macro-
regional.
(2) A assistência técnica assume a forma 
de eixo prioritário monofinanciado, no 
âmbito de um programa para um fundo 
de desenvolvimento macro-regional.

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. De acordo com o Conselho Europeu de 30 de janeiro de 2012, a União e 
os Estados-Membros devem modernizar as suas economias e reforçar a competitividade para 
garantir um crescimento sustentável. A União e os Estados-Membros aplicam uma 
abordagem coerente e abrangente que combina um investimento inteligente e a manutenção 
da consolidação orçamental e medidas estruturais para melhorar as perspetivas de 
crescimento e de emprego.
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Alteração 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A decisão da Comissão que aprova o 
programa operacional fixa a taxa de
cofinanciamento e o montante máximo do 
apoio dos Fundos para cada eixo 
prioritário.

1. A decisão da Comissão que aprova o 
programa operacional ou o programa para 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional fixa a taxa de cofinanciamento e o 
montante máximo do apoio dos Fundos 
para cada eixo prioritário.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A decisão da Comissão que aprova o 
programa operacional fixa a taxa de 
cofinanciamento e o montante máximo do 
apoio dos Fundos para cada eixo 
prioritário.

1. A decisão da Comissão que aprova o 
programa operacional fixa a taxa de 
cofinanciamento e o montante máximo do 
apoio de cada um dos Fundos para cada 
eixo prioritário.

Or. en

Alteração 1594
Michael Theurer
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Quando for necessário o 
cofinanciamento por parte do Estado, 
pode o mesmo ser fornecido por 
investidores privados.

Or. de

Alteração 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para os programas abrangidos pelo 
objetivo"Cooperação Territorial 
Europeia", as decisões da Comissão 
enunciadas nos n.°s 1 e 2 são tomadas a 
nível de programa operacional e não para 
cada eixo prioritário.

Or. fr

Alteração 1596
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego, não pode 
ser superior a:

Em princípio, ou seja, salvo em casos 
especiais devidamente fundamentados e 
acordados com a Comissão Europeia, a 
taxa de cofinanciamento ao nível de cada 
eixo prioritário dos programas operacionais 
abrangidos pelo objetivo do "Investimento 
no Crescimento e no Emprego", não será, 
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superior a:

Or. de

Justificação

Em muitos casos, o malogro do financiamento deve-se ao facto de as autoridades locais não 
poderem dar a sua contribuição financeira. É pois, necessária uma maior flexibilidade em 
casos isolados após consulta da Comissão Europeia.

Alteração 1597
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego, não pode 
ser superior a:

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego, não pode, 
em princípio, ser superior a:

Or. de

Alteração 1598
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 85 % para o Fundo de Coesão; (a) 75 % para o Fundo de Coesão;

Or. en

Justificação

A taxa máxima de cofinanciamento do fundo de coesão deve limitar-se a 75%. A melhor 
garantia do empenho das regiões e do Estado-Membro quanto à qualidade e desempenho da 
política de coesão e também da boa gestão financeira consiste no financiamento próprio real. 
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Alteração 1599
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 85 % para as regiões menos 
desenvolvidas dos Estados-Membros cuja 
média do PIB per capita no período de 
2007-2009 seja inferior a 85 % da média 
da UE-27 no mesmo período, e para as 
regiões ultraperiféricas;

(b) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas dos Estados-Membros cuja 
média do PIB per capita no período de 
2007-2009 seja inferior a 85 % da média
da UE-27 no mesmo período, e para as 
regiões ultraperiféricas;

Or. en

Justificação

A taxa máxima de cofinanciamento deve limitar-se a 75%. A melhor garantia do empenho 
das regiões e do Estado-Membro quanto à qualidade e desempenho da política de coesão e 
também da boa gestão financeira consiste no financiamento próprio real. 

Alteração 1600
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 80 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos na alínea b) que sejam elegíveis 
para o regime de transição do Fundo de 
Coesão em 1 de janeiro de 2014;

(c) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos na alínea b) que sejam elegíveis 
para o regime de transição do Fundo de 
Coesão em 1 de janeiro de 2014;

Or. en

Justificação

A taxa máxima de cofinanciamento deve limitar-se a 75%. A melhor garantia do empenho 
das regiões e do Estado-Membro quanto à qualidade e desempenho da política de coesão e 
também da boa gestão financeira consiste no financiamento próprio real. 
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Alteração 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para 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;

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para 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, bem como para 
as regiões em regime de redução 
progressiva do apoio (phasing out), 
financiadas nessa qualidade ao abrigo do 
objetivo de convergência no período 2007-
2013;

Or. de
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Alteração 1603
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para 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;

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas as 
regiões que, no período de 2007-2013, 
recebam fundos do objetivo de 
convergência, incluindo as regiões que, 
durante esse período, beneficiem de 
financiamento na sua qualidade de 
regiões em regime de redução progressiva 
do apoio (phasing out), de acordo com o 
disposto no 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;

Or. de

Justificação

Um keine zerrissene Förderkulisse mit verschiedenen Kofinanzierungssätzen innerhalb eines 
Operationellen Programmes zu haben, müssen die Kofinanzierungssätze vereinheitlicht 
werden. Die Phasing Out Regionen sollten dementsprechend mit den anderen Regionen, die 
unter dem Konvergenzziel gefördert werden, gleichbehandelt werden. Die Anpassungen des 
Sicherheitsnetzes ergeben sich auch aus den Änderungsanträgen zu Erwägungsgrund 54 und 
Art. 84. Bei Beibehaltung des Textes würden verschiedene Regionen innerhalb eines 
Bundeslandes bzw. eines Operationellen Programmes verschiedene Kofinanzierungsraten 
haben.

Alteração 1604
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para 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;

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para 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 para 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;

Or. en

Alteração 1605
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para 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;

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas as 
regiões que no período de 2007-2013 
tenham recebido fundos do objetivo de 
convergência e cujo PIB per capita seja 
superior a 75 % da média do PIB da UE-
27;

Or. de

Justificação

Seria conveniente estabelecer um regime de transição, a fim de prevenir dificuldades 
gravosas e distorções estatísticas.
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Alteração 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) 60 % para regiões em transição não 
referidas na alínea d);

Suprimido

Or. de

Alteração 1607
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em casos especiais devidamente 
fundamentados, a taxa de 
cofinanciamento da UE para os eixos 
prioritários dos programas operacionais 
abrangidos pelo objetivo "Investimento 
no Crescimento e no Emprego" pode ser 
aumentada pelas regiões em consulta com 
a Comissão 

Or. de

Alteração 1608
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 

A taxa de cofinanciamento dos programas 
operacionais, abrangidos pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia, não pode 
exceder 85 %. Para os programas 
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75 %. operacionais ao abrigo do Objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia em que 
pelo menos um participante pertença a 
um Estado-Membro cujo PIB médio per 
capita no período de 2001 a 2003 se tenha
situado abaixo de 85 % da média da UE-
25 durante o mesmo período, a 
participação do FEDER não deve exceder 
85 % da despesa elegível. Para todos os 
outros programas operacionais, a 
participação do FEDER não deve exceder
75 % da despesa elegível cofinanciada 
pelo FEDER. A participação dos fundos 
ao nível dos eixos prioritários é 
estabelecida por forma a assegurar o 
respeito do montante máximo de 
participação dos fundos e a taxa de 
participação máxima de cada fundo 
estabelecida ao nível do programa 
operacional.

Or. pt

Alteração 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
85 %.

Or. en

Alteração 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento dos programas 
operacionais, abrangidos pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia, não pode 
exceder 75 %. Para os programas com a 
participação de regiões menos 
desenvolvidas, a taxa de cofinanciamento 
pode aumentar 10 pontos percentuais (até 
85%).

Or. en

Alteração 1611
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
85 %.

Or. en

Alteração 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
85 %.
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Or. en

Alteração 1613
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
85 %.

Or. en

Alteração 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %, com exceção das regiões menos 
desenvolvidas na aceção do artigo 82.°, 
n.° 2, alínea a) e das regiões 
ultraperiféricas, como definidas no artigo 
349.° do Tratado para as quais é fixada 
uma taxa máxima de 85%.

Or. fr

Alteração 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %. Para as regiões ultraperiféricas não 
deve exceder 85%.

Or. es

Alteração 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento dos programas 
operacionais, abrangidos pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia, não pode 
exceder 75 %.

Or. fr

Alteração 1617
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %.

A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75 %. Nos programas em que as Regiões 



AM\903906PT.doc 97/166 PE491.057v01-00

PT

Ultraperiféricas estejam envolvidas, a 
taxa de cofinanciamento não pode 
exceder 85%.

Or. pt

Justificação

Devido às condições económicas e sociais que apresentam e que são manifestamente claras 
no artigo 349° do Tratado, considera-se que as Regiões Ultraperiféricas devem beneficiar de 
um financiamento 10% superior face às demais regiões europeias.

Alteração 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A taxa de cofinanciamento da afetação 
adicional, em conformidade com o artigo 
84.º, n.º 1, alínea e), não pode ser superior 
a 50 %.

Suprimido

Aplica-se a mesma taxa de 
cofinanciamento à dotação adicional nos 
termos do artigo 4.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[Regulamento CTE].

Or. fr

Alteração 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento da afetação 
adicional, em conformidade com o artigo 
84.º, n.º 1, alínea e), não pode ser superior 

A taxa de cofinanciamento da afetação 
adicional, em conformidade com o artigo 
84.º, n.º 1, alínea e), será de 85 %.



PE491.057v01-00 98/166 AM\903906PT.doc

PT

a 50 %.

Or. es

Alteração 1620
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento da afetação 
adicional, em conformidade com o artigo 
84.º, n.º 1, alínea e), não pode ser superior 
a 50 %.

A taxa de cofinanciamento da afetação 
adicional, em conformidade com o artigo 
84.º, n.º 1, alínea e), não pode ser superior 
a 85 %.

Or. pt

Justificação

Considera-se justo uniformizar a taxa de cofinanciamento da dotação específica adicional 
com a auferida pelas regiões menos desenvolvidas, regiões em transição e regiões mais 
desenvolvidas. Além disso, o artigo 110.°, n.° 3, alínea b) já refere que a taxa de 
cofinanciamento das Regiões Ultraperiféricas deve ser de 85%, devendo existir uma 
uniformização entre as verbas normais para as regiões e as da dotação específica adicional.

Alteração 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A taxa máxima de cofinanciamento 
prevista no n.º 3, a nível de um eixo 
prioritário, é aumentada de 10 pontos 
percentuais, sempre que a totalidade de um 
eixo prioritário seja assegurada através de 
instrumentos financeiros ou pelo
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais.

5. A taxa máxima de cofinanciamento 
prevista no n.º 3, a nível de um eixo 
prioritário, é aumentada de 10 pontos 
percentuais, sempre que a totalidade de um 
eixo prioritário seja assegurada através de 
instrumentos financeiros ou por 
instrumentos territoriais que apoiem o
desenvolvimento local (DTI, planos de 
ação conjuntos ou desenvolvimento 
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promovido pelas comunidades locais).

Or. en

Alteração 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A taxa máxima de cofinanciamento 
prevista no n.º 3, a nível de um eixo 
prioritário, é aumentada de 10 pontos 
percentuais, sempre que a totalidade de um 
eixo prioritário seja assegurada através de 
instrumentos financeiros ou pelo 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais.

5. A taxa máxima de cofinanciamento 
prevista no n.º 3, a nível de um eixo 
prioritário, é aumentada de 10 pontos 
percentuais, sempre que 50% dos recursos 
que contribuam para uma prioridade de 
investimento sejam assegurados através de 
instrumentos financeiros ou pelo 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais.

Or. es

Justificação

Considera-se que a condição de garantia da totalidade de um eixo prioritário através de 
instrumentos financeiros para obter um aumento de 10 pontos percentuais da taxa de 
cofinanciamento pode ser demasiado restritivo, pelo que seria conveniente simplificá-la 
mediante o estabelecimento de uma percentagem menos rigorosa a nível da prioridade de 
investimento.

Alteração 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A taxa máxima de cofinanciamento 
prevista no n.º 3, a nível de um eixo 

5. A taxa máxima de cofinanciamento 
prevista no n.º 3, a nível de um eixo 



PE491.057v01-00 100/166 AM\903906PT.doc

PT

prioritário, é aumentada de 10 pontos 
percentuais, sempre que a totalidade de um 
eixo prioritário seja assegurada através de 
instrumentos financeiros ou pelo 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais.

prioritário, é aumentada de 10 pontos 
percentuais, sempre que a totalidade de um 
eixo prioritário seja assegurada pelo 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais.

Or. en

Alteração 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Pode ser estabelecido um eixo prioritário 
separado, com uma taxa de 
cofinanciamento de 100 %, no âmbito de 
um programa operacional, para apoiar 
operações realizadas através de 
instrumentos financeiros instituídos pela 
UE e geridos direta ou indiretamente pela 
Comissão. Nos casos em seja estabelecida 
uma prioridade separada com esse 
objetivo, o apoio do eixo considerado não 
pode ser implementado por outro meio.

7. Pode ser estabelecido um eixo prioritário 
separado, com uma taxa de 
cofinanciamento de 100 %, no âmbito de 
um programa operacional, para apoiar 
operações realizadas através de 
instrumentos financeiros instituídos pela 
UE e geridos direta ou indiretamente pela 
Comissão ou pelos organismos 
mencionados no artigo 33.º, n.º 4, alínea 
b), subalínea ii). Nos casos em seja 
estabelecida uma prioridade separada com 
esse objetivo, o apoio do eixo considerado 
não pode ser implementado por outro meio.

Or. de

Justificação

Igualdade de tratamento, não discriminação de instrumentos financeiros instituídos pelos 
Estados-Membros.

Alteração 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Pode ser estabelecido um eixo prioritário 
separado, com uma taxa de 
cofinanciamento de 100 %, no âmbito de 
um programa operacional, para apoiar 
operações realizadas através de 
instrumentos financeiros instituídos pela 
UE e geridos direta ou indiretamente pela 
Comissão. Nos casos em seja estabelecida 
uma prioridade separada com esse 
objetivo, o apoio do eixo considerado não 
pode ser implementado por outro meio.

7. Apenas nos casos referidos no artigo 
22.º, pode ser estabelecido um eixo 
prioritário separado, com uma taxa de 
cofinanciamento de 100 %, no âmbito de 
um programa operacional, para apoiar 
operações realizadas através de 
instrumentos financeiros instituídos pela 
UE e geridos direta ou indiretamente pela 
Comissão. Nos casos em seja estabelecida 
uma prioridade separada com esse 
objetivo, o apoio do eixo considerado não 
pode ser implementado por outro meio.

Or. en

Alteração 1626
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Pode ser estabelecido um eixo prioritário 
separado, com uma taxa de 
cofinanciamento de 100 %, no âmbito de 
um programa operacional, para apoiar 
operações realizadas através de 
instrumentos financeiros instituídos pela 
UE e geridos direta ou indiretamente pela 
Comissão. Nos casos em seja estabelecida 
uma prioridade separada com esse 
objetivo, o apoio do eixo considerado não 
pode ser implementado por outro meio.

7. Pode ser estabelecido um eixo prioritário 
separado, com uma taxa de 
cofinanciamento de 75 %, no âmbito de um 
programa operacional, para apoiar 
operações realizadas através de 
instrumentos financeiros instituídos pela 
UE e geridos direta ou indiretamente pela 
Comissão. Nos casos em seja estabelecida 
uma prioridade separada com esse 
objetivo, o apoio do eixo considerado não 
pode ser implementado por outro meio.

Or. en

Justificação

A taxa máxima de cofinanciamento deve limitar-se a 75%. A melhor garantia do empenho 
das regiões e do Estado-Membro quanto à qualidade e desempenho da política de coesão e 
também da boa gestão financeira consiste no financiamento próprio real. 
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Alteração 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 110 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A taxa de cofinanciamento para cada 
eixo prioritário dos programas para 
fundos de desenvolvimento 
macro-regional, abrangidos pelo objetivo 
de Cooperação Macro-regional, não pode 
exceder 100 %.

Or. sk

Justificação

Devido a uma combinação de vários objetivos estratégicos da União (integração europeia, 
competitividade, consolidação orçamental mantendo o crescimento e o emprego), é 
necessário ser capaz de financiar os projetos macro-regionais implementados no âmbito dos 
programas prioritários para os fundos de desenvolvimento macro-regional, como grandes 
projetos, no território de pelo menos quatro Estados-Membros da estratégia macro-regional 
aprovada, e em conjunto com o regime de subvenções para promover a competitividade e o 
emprego, em 100%.

Alteração 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – parágrafo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) a importância do eixo prioritário para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em conta as deficiências 
específicas a abordar;

(1) a importância do eixo prioritário para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em conta as deficiências 
específicas na realização das metas das 
iniciativas emblemáticas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo;
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Or. en

Alteração 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – parágrafo 1 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. a cobertura das regiões 
ultraperiféricas como definidas no artigo 
349.° do Tratado;

Or. fr

Alteração 1630
Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – parágrafo 1 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) a autossustentabilidade económica e 
financeira do projeto, favorecendo 
projetos geradores de receitas com taxas 
de cofinanciamento mais elevadas em 
detrimento dos que não são geradores de 
receitas;

Or. de

Justificação

Alguns modos de transporte são obrigados a gerar receitas sistematicamente, enquanto que 
outros não estão sujeitos a tal obrigação. A aplicação desta regra induziria uma situação em 
que a mesma taxa de cofinanciamento da UE conduziria a um financiamento global superior, 
por parte da UE, de projetos que são já total ou quase totalmente financiados por verbas 
públicas, ao passo que os projetos geradores de receitas apenas beneficiariam, em termos 
comparativos, de um volume inferior de fundos da UE.
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Alteração 1631
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – parágrafo 1 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) a redução da pobreza e promoção da 
inclusão social dos grupos vulneráveis, 
em particular mediante abordagens 
integradas de inclusão ativa;

Or. it

Alteração 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – n.° 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 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;

(a) pequenos Estados-Membros insulares 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

Alteração 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – n.° 4 – alínea c) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- nas referidas zonas, o limite das taxas de 
cofinanciamento estabelecido no artigo 
110.º, n.º 3, pode aumentar até 10%, até 
ao limite máximo de 80%.
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Or. en

Alteração 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – n.º 4 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) outras zonas com graves limitações 
demográficas. 

Or. en

Alteração 1635
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo  111 – n.° 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) cidades fronteiriças afastadas;

Or. es

Justificação

Entre as zonas que apresentam desvantagens naturais ou demográficas graves e permanentes 
devem inclui-se as cidades fronteiriças afastadas.

Alteração 1636
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – n.° 4 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) outras zonas com limitações 
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demográficas graves e permanentes.

Or. pt

Alteração 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Parte III – artigo  111 – n.° 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) outras zonas afetadas por graves 
dificuldades demográficas;

Or. es

Alteração 1638
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Parte III – artigo  111 – n.° 4 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) outras zonas afetadas por graves 
dificuldades demográficas;

Or. es

Justificação

Devem incluir-se as regiões afetadas por problemas demográficos graves, como a diminuição 
gradual ou brusca da população, o envelhecimento da população, a dispersão demográfica 
ou a queda da taxa de natalidade.

Alteração 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) regiões afetadas por uma 
vulnerabilidade demográfica grave;

Or. en

Justificação

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for “areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps” in article 111, paragraph 4 of the proposed Common Provisions 
Regulation for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe 
demographic challenges.As an indicator for these severe demographic challenges a referral 
could be made to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 
2020 assessment.

Alteração 1640
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Parte III – Artigo 111 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nas referidas zonas, o limite das taxas de 
cofinanciamento estabelecido no artigo 
110.º, n.º 3, pode aumentar até 10%, até 
ao limite máximo de 80%.

Or. en

Justificação

 O aumento da taxa de cofinanciamento auxiliará estas regiões a ultrapassar as dificuldades 
ligadas à sua condição geográfica e demográfica permanente e específica e, em simultâneo, a 
explorar o seu potencial de desenvolvimento.

Alteração 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nessas zonas, o limite máximo das 
percentagens do cofinanciamento 
estabelecido no artigo 110.° n.° 3 pode  
aumentar 10% até um limite máximo de 
80%.

Or. es

Alteração 1642
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Regiões confrontadas com outros graves 
desafios demográficos de natureza 
permanente, nomeadamente um contínuo 
saldo negativo em termos migratórios ou 
uma redução da população total de, pelo 
menos, 15% até 2025.

Or. de

Justificação

Para efeitos de medição, poderia ser utilizado um índice de vulnerabilidade demográfico 
2020..

Alteração 1643
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 111-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 111.°-A
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Nível máximo de transferência a partir 
dos fundos

A fim de contribuir para os objetivos de 
concentrar de forma adequada os fundos 
de coesão nas regiões menos 
desenvolvidas e nos Estados-Membros 
menos desenvolvidos, e de reduzir as 
disparidades das intensidades médias da 
ajuda per capita que resultam da fixação 
de um limite máximo, a percentagem 
máxima de transferência a partir dos 
fundos para cada Estado-Membro, nos 
termos do presente regulamento, será a 
seguinte:
– para os Estados-Membros cujo RNB 
médio per capita (PPC) de XXXX a XXXX 
seja inferior a 40 % da média da UE-27: 
3,7893 % do respetivo PIB;
- para os Estados-Membros cujo RNB 
médio per capita (PPC) de XXXX a XXXX 
seja igual ou superior a 40 % e inferior a 
50 % da média da UE-27: 3,7135 % do 
respetivo PIB;
- para os Estados-Membros cujo RNB 
médio per capita (PPC) de XXXX a XXXX  
seja igual ou superior a 50 % e inferior a 
55 % da média da UE-27: 3,6188 % do 
respetivo PIB;
- para os Estados-Membros cujo RNB 
médio per capita (PPC) de XXXX a XXXX 
seja igual ou superior a 55 % e inferior a 
60 % da média da UE-27: 3,5240 % do 
respetivo PIB;
- para os Estados-Membros cujo RNB 
médio per capita (PPC) de XXXX a XXXX  
seja igual ou superior a 60 % e inferior a 
65 % da média da UE-27: 3,4293 % do 
respetivo PIB;
para os Estados-Membros cujo RNB 
médio per capita (PPC) de XXXX a XXXX 
seja igual ou superior a 65 % e inferior a 
70 % da média da UE-27: 3,3346 % do 
respetivo PIB;
- para os Estados-Membros cujo RNB 
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médio per capita (PPC) de XXXX a XXXX 
seja igual ou superior a 70 % e inferior a 
75 % da média da UE-27: 3,2398 % do 
respetivo PIB;
- daí em diante, o limite máximo de 
transferência sofrerá uma redução de 
0,09 % do PIB por cada aumento de 5 
pontos percentuais do RNB médio per 
capita (PPC) de XXXX a XXXX  em 
relação à média da UE-27.

Or. en

Justificação

A percentagem máxima de apoio dos fundos deve ser diferenciada de acordo com o nível de 
desenvolvimento dos Estados-Membros. Deve continuar a aplicar-se o disposto para o atual 
período de programação. O período de referência de três anos (por exemplo, 2007-2009) 
deve ser determinado com base nos dados mais recentes disponíveis.

Alteração 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que os 
sistemas de gestão e de controlo dos 
programas operacionais são criados em 
conformidade com os artigos 62.º a 63.º.

1. Os Estados-Membros garantem que os 
sistemas de gestão e de controlo dos 
programas operacionais são criados em 
conformidade com os artigos 62.º a 63.º.
Os Estados-Membros devem velar pela 
observância dos princípios gerais da 
proporcionalidade (artigo 4.º, n.º5) e da 
redução dos custos administrativos (artigo 
4.º, n.º10). 

Or. de

Alteração 1645
Hermann Winkler



AM\903906PT.doc 111/166 PE491.057v01-00

PT

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, os Estados-Membros 
previnem, detetam e corrigem as 
irregularidades e recuperam os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora. Notificam as 
irregularidades à Comissão, mantendo-a 
informada sobre a evolução dos 
procedimentos administrativos e jurídicos 
aplicáveis.

Além disso, os Estados-Membros 
previnem, detetam e corrigem as 
irregularidades e recuperam os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora. Pode prescindir-
se do reembolso dos fundos 
indevidamente concedidos quando o 
montante em questão não for superior a 
400 euros. O mesmo se aplica aos juros 
associados. Não é necessário deduzir estes 
montantes da declaração de despesa.
Notificam as irregularidades à Comissão, 
mantendo-a informada sobre a evolução 
dos procedimentos administrativos e 
jurídicos aplicáveis.

Or. de

Justificação

Afigura-se pertinente a introdução de um limite a fim de reduzir os encargos administrativos.

Alteração 1646
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, os Estados-Membros 
previnem, detetam e corrigem as 
irregularidades e recuperam os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os
eventuais juros de mora. Notificam as 
irregularidades à Comissão, mantendo-a 
informada sobre a evolução dos 
procedimentos administrativos e jurídicos 
aplicáveis.

Além disso, os Estados-Membros 
previnem, detetam e corrigem as 
irregularidades e recuperam os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora. Se, em casos 
isolados, os fundos forem indevidamente 
atribuídos, como consequência de erros 
de arredondamento ou contabilísticos, ou 
em virtude da não elegibilidade da 
despesa, não é necessário o seu reembolso 
nem qualquer outro procedimento se o 
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montante não exceder 250 euros. Este 
limite aplica-se igualmente aos juros 
associados se o montante previsto dos 
mesmos não for superior a 250 euros. 
Não é necessário deduzir esta despesa das 
despesas indicadas nas declarações de 
despesas. Notificam as irregularidades à 
Comissão, mantendo-a informada sobre a 
evolução dos procedimentos 
administrativos e jurídicos aplicáveis.

Or. de

Justificação

No interesse da simplificação  regulamentar e  administrativa, bem como do respeito do 
princípio da proporcionalidade, afigura-se judiciosa a introdução de um limite para a  
recuperação de subsídios.

Alteração 1647
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, os Estados-Membros 
previnem, detetam e corrigem as 
irregularidades e recuperam os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora. Notificam as 
irregularidades à Comissão, mantendo-a 
informada sobre a evolução dos 
procedimentos administrativos e jurídicos 
aplicáveis.

Além disso, os Estados-Membros 
previnem, detetam e corrigem as 
irregularidades e recuperam os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora. Não é necessário 
o reembolso dos fundos indevidamente 
concedidos (nomeadamente, devido à não 
elegibilidade da despesa ou a erros de 
arredondamento ou contabilísticos) nem 
qualquer outro procedimento quando o 
montante em questão não for superior a 
250 euros. O mesmo se aplica aos juros 
associados se o montante previsto dos 
mesmos não for superior a 250 euros. 
Não é necessário deduzir esses montantes 
das despesas indicadas nas declarações de 
despesas. Notificam as irregularidades à 
Comissão, mantendo-a informada sobre a 
evolução dos procedimentos 
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administrativos e jurídicos aplicáveis.

Or. de

Justificação

Afigura-se judiciosa a introdução de um limite para a recuperação de subsídios, porquanto 
tal reduziria consideravelmente os encargos administrativos, inteiramente desproporcionados 
face ao valor dos montantes reclamados.

Alteração 1648
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que, até 31 de dezembro de 2014, todas as 
trocas de informações entre os 
beneficiários e as autoridades de gestão, 
autoridades de certificação, autoridades 
de auditoria e organismos intermediários 
podem ser exclusivamente efetuadas por 
via eletrónica.

Suprimido

Os sistemas eletrónicos devem facilitar a 
interoperabilidade com os quadros 
nacionais e da União e permitir que os 
beneficiários enviem uma única vez toda 
a informação referida no parágrafo 
anterior.
A Comissão adotará, por meio de atos de 
execução, regras pormenorizadas sobre o 
intercâmbio de informações previsto no 
n.º 3 e do presente número. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 1649
Peter Simon

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.° 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que, 
até 31 de dezembro de 2014, todas as 
trocas de informações entre os 
beneficiários e as autoridades de gestão, 
autoridades de certificação, autoridades de 
auditoria e organismos intermediários 
podem ser exclusivamente efetuadas por 
via eletrónica.

Os Estados-Membros devem garantir que, 
até 31 dezembro de 2016, todas as trocas 
de informações entre os beneficiários e as 
autoridades de gestão, autoridades de 
certificação, autoridades de auditoria e 
organismos intermediários podem ser 
exclusivamente efetuadas por via 
eletrónica.

Or. de

Justificação

Uma vez que, no quadro da mudança para sistemas eletrónicos de intercâmbio de dados,  se 
impõe clarificar e resolver, não só questões técnicas, mas também um grande número de 
questões jurídicas nos Estados-Membros, o prazo para a introdução desses sistemas deveria 
ser alargado de forma moderada.

Alteração 1650
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.° 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que, 
até 31 de dezembro de 2014, todas as 
trocas de informações entre os 
beneficiários e as autoridades de gestão, 
autoridades de certificação, autoridades de 
auditoria e organismos intermediários 
podem ser exclusivamente efetuadas por 
via eletrónica.

Os Estados-Membros devem garantir que, 
até 31 dezembro de 2015, todas as trocas 
de informações entre os beneficiários e as 
autoridades de gestão, autoridades de 
certificação, autoridades de auditoria e 
organismos intermediários podem ser 
exclusivamente efetuadas por via 
eletrónica.

Or. de
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Alteração 1651
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.° 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que, 
até 31 de dezembro de 2014, todas as 
trocas de informações entre os 
beneficiários e as autoridades de gestão, 
autoridades de certificação, autoridades de 
auditoria e organismos intermediários 
podem ser exclusivamente efetuadas por 
via eletrónica.

Os Estados-Membros devem garantir que, 
até 31 dezembro de 2015, todas as trocas 
de informações entre os beneficiários e as 
autoridades de gestão, autoridades de 
certificação, autoridades de auditoria e 
organismos intermediários podem ser 
exclusivamente efetuadas por via 
eletrónica.

Or. de

Alteração 1652
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Como regra geral, em virtude o princípio 
"só uma vez" da LPE, apenas se pode 
solicitar uma vez ao beneficiário que 
forneça as informações necessárias, seja 
qual for a assistência técnica, as 
autoridades de gestão a nível regional, 
nacional e europeu, seja qual for o fundo 
QEC em causa. A tarefa de intercâmbio 
de informações compete às diferentes 
autoridades de gestão;

Or. en

Alteração 1653
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.º 3 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução e após consultar os 
Estados-Membros e os representantes 
europeus dos parceiros referidos no artigo 
5.º, uma lista precisa e não exaustiva das 
vertentes técnica, administrativa e 
contabilística devidas, bem como das 
vertentes específicas de cada fundo.

Or. en

Alteração 1654
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112 – n.º 3 – parágrafo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro ou uma autoridade 
regional pode, por motivos relacionados 
com especificidades nacionais, solicitar 
elementos adicionais, com a autorização 
do comité de monitorização. Para 
informação do destinatário, deve ser 
anexada a lista de elementos adicionais 
ao protocolo de contrato de parceria 
nacional e em determinados casos aos 
programas operacionais em questão. Esta 
lista está sujeita a uma avaliação da 
Comissão, como parte do processo de 
aprovação do acordo de parceria e, se 
aplicável, dos programas operacionais.

Or. en

Alteração 1655
Monika Smolková, Anna Záborská



AM\903906PT.doc 117/166 PE491.057v01-00

PT

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 112-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 112.°-A
Responsabilidades do grupo de 

Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
(1) O grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional garante que os sistemas 
de gestão e de controlo dos programas 
operacionais são definidos em 
conformidade com os artigos 62.º e 63.º.
(2) O grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional previne, deteta e corrige 
as irregularidades e recupera os 
montantes indevidamente pagos, 
juntamente com os eventuais juros de 
mora. Notificam as irregularidades à 
Comissão, mantendo-a informada sobre a 
evolução dos procedimentos 
administrativos e jurídicos aplicáveis.
Sempre que um montante indevidamente 
pago a um beneficiário não possa ser 
recuperado e tal resulte do 
incumprimento ou negligência de um 
Estado-Membro individual de entre um 
grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional , compete ao grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um
fundo de desenvolvimento macro-regional 
reembolsar o montante em causa ao 
orçamento geral da União.
São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre as 
obrigações do grupo de Estados-Membros 
que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional 
especificadas no presente número.
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(3) O grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional deve garantir, o mais 
tardar até 31 de dezembro de 2014, que 
todas as trocas de informações entre os 
beneficiários e as autoridades de gestão, 
autoridades de certificação, autoridades 
de auditoria e organismos intermediários 
possam ser exclusivamente efetuadas por 
via eletrónica.
Os sistemas eletrónicos devem facilitar a 
interoperabilidade com os quadros 
nacionais e da União e permitir que os 
beneficiários enviem, de uma única vez, 
toda a informação referida no parágrafo 
anterior.
A Comissão adotará, por meio de atos de 
execução, regras pormenorizadas sobre o 
intercâmbio de informações previsto no 
presente número. Os 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 as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum.

Alteração 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, regional 
ou local, que exercerá as funções de 

1. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, regional 
ou local, que exercerá as funções de 
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autoridade de gestão. Pode ser designada 
uma única autoridade ou um único 
organismo público para exercer as funções 
de autoridade de gestão de vários 
programas operacionais.

autoridade de gestão. Pode ser designada 
uma única autoridade ou um único 
organismo público para exercer as funções 
de autoridade de gestão de vários 
programas operacionais. Nos Estados-
Membros cuja organização administrativa 
o permita, e caso uma parte representativa 
dos fundos associados a um programa 
operacional sejam geridos por uma 
autoridade regional, esta deverá ser 
designada autoridade de gestão.

Or. es

Justificação

De acordo com a orientação de simplificação propugnada pela Comissão, e de acordo com o 
princípio da subsidiariedade, a presente alteração visa aproximar a gestão dos cidadãos.

Alteração 1657
Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, regional 
ou local, que exercerá as funções de 
autoridade de gestão. Pode ser designada 
uma única autoridade ou um único 
organismo público para exercer as funções 
de autoridade de gestão de vários 
programas operacionais.

1. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, pluri-
regional, regional ou local, que exercerá as 
funções de autoridade de gestão. Pode ser 
designada uma única autoridade ou um 
único organismo público para exercer as 
funções de autoridade de gestão de vários 
programas operacionais.

Or. fr

Alteração 1658
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, regional 
ou local, que exercerá as funções de 
autoridade de gestão. Pode ser designada 
uma única autoridade ou um único 
organismo público para exercer as funções 
de autoridade de gestão de vários 
programas operacionais.

1. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, 
multirregional, regional ou local, que 
exercerá as funções de autoridade de 
gestão. Pode ser designada uma única 
autoridade ou um único organismo público 
para exercer as funções de autoridade de 
gestão de vários programas operacionais.

Or. en

Alteração 1659
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, regional 
ou local, que exercerá as funções de 
autoridade de gestão. Pode ser designada 
uma única autoridade ou um único 
organismo público para exercer as funções 
de autoridade de gestão de vários 
programas operacionais.

1. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, 
multirregional, regional ou local, que 
exercerá as funções de autoridade de 
gestão. Pode ser designada uma única 
autoridade ou um único organismo público 
para exercer as funções de autoridade de 
gestão de vários programas operacionais.

Or. en

Alteração 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro designa, para cada 1. O Estado-Membro designa, para cada 
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programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, regional 
ou local, que exercerá as funções de 
autoridade de gestão. Pode ser designada 
uma única autoridade ou um único 
organismo público para exercer as funções 
de autoridade de gestão de vários 
programas operacionais.

programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, regional 
ou local, que exercerá as funções de 
autoridade de gestão. Pode ser designada 
uma única autoridade ou um único 
organismo público para exercer as funções 
de autoridade de gestão de vários 
programas operacionais. A fim de 
assegurar a capacidade administrativa 
das autoridades de gestão, a posse de 
qualificações verificáveis em matéria de 
gestão de programação deve ser condição 
obrigatória para a contratação de pessoal 
e deve ser proporcionada a formação 
adequada se se verificar uma lacuna.

Or. en

Alteração 1661
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros são chamados 
a designar um balcão único (one stop 
agency) para os candidatos.

Or. de

Alteração 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 

2. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
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um organismo público nacional, regional 
ou local, para exercer as funções de 
autoridade de certificação, sem prejuízo do 
disposto no n.º 3. Pode ser designada uma 
única autoridade de certificação para vários 
programas operacionais.

um organismo público nacional, regional 
ou local, para exercer as funções de 
autoridade de certificação, sem prejuízo do 
disposto no n.º 3. Pode ser designada uma 
única autoridade de certificação para vários 
programas operacionais. Nos Estados-
Membros cuja organização administrativa 
o permita, e caso uma parte representativa 
dos fundos associados a um programa 
operacional sejam geridos por uma 
autoridade regional, esta deverá ser 
designada autoridade de certificação.

Or. es

Justificação

De acordo com a orientação de simplificação propugnada pela Comissão, e de acordo com o 
princípio da subsidiariedade, a presente alteração visa aproximar a gestão dos cidadãos.

Alteração 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, regional 
ou local, funcionalmente independente da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação, para exercer as funções de 
autoridade de auditoria. Pode ser designada 
uma única autoridade de auditoria para 
vários programas operacionais.

4. O Estado-Membro designa, para cada 
programa operacional, uma autoridade ou 
um organismo público nacional, regional 
ou local, funcionalmente independente da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação, para exercer as funções de 
autoridade de auditoria. Pode ser designada 
uma única autoridade de auditoria para 
vários programas operacionais. Nos 
Estados-Membros cuja organização 
administrativa o permita, e caso uma 
parte representativa dos fundos 
associados a um programa operacional 
sejam geridos por uma autoridade 
regional, esta deverá ser designada 
autoridade de auditoria.
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Or. es

Alteração 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 
um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por «subvenção global»). O 
organismo intermediário fornece garantias 
da sua solvabilidade e competência no 
domínio em causa, bem como em matéria 
de gestão administrativa e financeira.

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 
um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por "subvenção global"), 
incluindo autoridades locais, entidades de 
desenvolvimento regional ou organizações 
não governamentais. A fim de facilitar o 
acesso aos fundos estruturas de 
organizações não governamentais de 
pequena dimensão, a autoridade de gestão 
promove a utilização de subvenções 
globais específicas e de pequena 
dimensão. O organismo intermediário 
fornece garantias da sua solvabilidade e 
competência no domínio em causa, bem 
como em matéria de gestão administrativa 
e financeira.

Or. en

Alteração 1665
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 
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um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por «subvenção global»). O 
organismo intermediário fornece 
garantias da sua solvabilidade e 
competência no domínio em causa, bem 
como em matéria de gestão administrativa 
e financeira.

um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por "subvenção global").

Or. en

Alteração 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 113-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.°-A
Designação das autoridades para um 

fundo de desenvolvimento macro-regional
(1) O grupo de Estados-Membros, no 
acordo que estabelece o fundo de 
desenvolvimento macro-regional, acorda 
em estabelecer um programa para um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional. Nesse acordo, acordam 
igualmente em criar um Conselho de 
Administração, que será a autoridade que 
superintende o programa para o fundo de 
desenvolvimento macro-regional. Os 
elementos que integram o Conselho de 
Administração são designados pelos 
Estados-Membros que estabeleceram um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional, cabendo aos países que 
acederam ao acordo que estabelece o 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
designar um administrador e um vice-
administrador. No caso de um Estado-
membro, o membro efetivo do Conselho 
Europeu será o administrador 
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representante. No caso de um país que 
não seja Estado-Membro da União 
Europeia, o primeiro-ministro respetivo 
será o administrador representante. Serão 
também membros do Conselho de 
Administração dois representantes da 
Comissão e um representante do Banco 
Europeu do Investimento.  Na ausência 
do administrador, este será representado 
nas reuniões do Conselho de 
Administração pelo vice-administrador. O 
Conselho de Administração toma as suas 
decisões mediante votação. Um 
administrador que represente um país que 
não seja Estado-Membro da União 
Europeia não tem direito de voto.  As 
decisões são aprovadas por maioria 
simples dos membros presentes do 
Conselho de Administração com direito de 
voto, ou dos seus substitutos. O Conselho 
de Administração é um parceiro público
do Conselho Executivo. As tarefas do 
Conselho de Administração são 
executadas pelo respetivo Secretariado-
Geral.
(2) O grupo de Estados-Membros, no 
acordo que estabelece o fundo de 
desenvolvimento macro-regional, acorda 
em estabelecer um comité financeiro, que 
será a autoridade de certificação relativa 
ao programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional. O 
Conselho Financeiro é composto pelos 
ministros das finanças dos países 
participantes e por um representante da 
Comissão. Para cada membro efetivo do 
comité financeiro é designado um 
membro suplente, que, na ausência do 
membro efetivo, representa este último 
nas reuniões do comité financeiro. O 
comité financeiro toma as suas decisões 
mediante votação. As decisões são 
aprovadas por maioria simples dos 
membros presentes do comité financeiro, 
ou dos seus substitutos. As tarefas do 
Conselho Executivo são executadas pelo 
respetivo Secretariado-Geral.
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(3) O Tribunal de Contas Europeu é a 
autoridade de auditoria para o programa 
para o fundo de desenvolvimento macro-
regional.
(4) O grupo de Estados-Membros, no 
acordo que estabelece o fundo de 
desenvolvimento macro-regional, acorda 
em estabelecer um Conselho Executivo, 
que será a autoridade de mediação 
relativamente ao fundo de 
desenvolvimento macro-regional. Os 
acordos pertinentes entre a autoridade 
superintendente e a autoridade de 
mediação devem ser registados 
oficialmente por escrito, sob a forma de 
um acordo escrito celebrado entre a 
autoridade de mediação e a autoridade 
superintendente (“subvenção global”). A 
autoridade de mediação fornece garantias 
da sua solvabilidade e competência no 
domínio em causa, bem como em matéria 
de gestão administrativa e financeira. O 
Conselho Executivo é um parceiro 
privado do Conselho de Administração. O 
Conselho Executivo é regido por um 
Diretor-geral e quatro diretores 
executivos.  O Diretor-Geral é designado 
pela Comissão. Os diretores executivos 
são designados pelo parceiro privado. As 
tarefas do Conselho Executivo são 
executadas pelo parceiro privado, que é 
um consórcio formado por, pelo menos, 
quatro entidades jurídicas. Nesse acordo, 
acordam igualmente em estabelecer um 
Conselho de Administração, que será a 
autoridade que superintende o programa 
para o fundo de desenvolvimento macro-
regional. Os elementos que integram o 
Conselho de Administração são 
designados pelos Estados-Membros que 
estabeleceram um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, cabendo 
aos países que acederam ao acordo que 
estabelece o fundo de desenvolvimento 
macro-regional designar um 
administrador e um vice-administrador. 
No caso de um Estado-membro, o 
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membro efetivo do Conselho Europeu 
será o administrador representante. No 
caso de um país que não seja Estado-
Membro da União Europeia, o primeiro-
ministro respetivo será o administrador 
representante. Serão também membros do 
Conselho de Administração dois 
representantes da Comissão e um 
representante do Banco Europeu do 
Investimento.  Na ausência do 
administrador, este será representado nas 
reuniões do Conselho de Administração 
pelo vice-administrador. O Conselho de 
Administração toma as suas decisões 
mediante votação. Um administrador que 
represente um país que não seja Estado-
Membro da União Europeia não tem 
direito de voto.  As decisões são aprovadas 
por maioria simples dos membros 
presentes do Conselho de Administração 
com direito de voto, ou dos seus 
substitutos. O Conselho de Administração 
é um parceiro público da Comissão 
Executiva. As tarefas do Conselho de 
Administração são executadas pelo 
respetivo Secretariado-Geral.
(5) O grupo de Estados-Membros, no 
acordo que estabelece o fundo de 
desenvolvimento macro-regional, 
estabelece normas escritas que regem as 
relações entre a autoridade 
superintendente, a autoridade de 
certificação e a autoridade de auditoria, e 
as relações entre estas e a Comissão,

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum. O modelo que rege as autoridades do fundo de desenvolvimento macro-
regional corresponde àquele que é aplicado pelo Fundo Monetário Internacional. Além disso, 
foram-lhes aplicados princípios operacionais e executivos da parceria público-privada. O 
presente modelo tem em conta os interesses dos Estados-Membros afetados.
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Alteração 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão é responsável 
pela gestão do programa operacional, em 
conformidade com o princípio da boa 
gestão financeira.

1. A autoridade de gestão é responsável 
pela gestão do programa operacional ou do 
programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, em 
conformidade com o princípio da boa 
gestão financeira.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito à gestão do 
programa operacional, compete à 
autoridade de gestão:

2. No que diz respeito à gestão do 
programa operacional ou do programa 
para um fundo de desenvolvimento 
macro-regional, compete à autoridade de 
gestão:

Or. sk

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações sobre a parte relativa à inovação do quadro 
estratégico comum.
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Alteração 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o trabalho do comité de 
monitorização e fornecer-lhe as 
informações necessárias para o 
desempenho das suas funções, em especial 
os dados sobre os progressos do programa 
operacional na realização dos seus 
objetivos, os dados financeiros e os dados 
relativos aos indicadores e objetivos 
intermédios;

(a) apoiar o trabalho do comité de 
monitorização e fornecer-lhe as 
informações necessárias para o 
desempenho das suas funções, em especial 
os dados sobre os progressos do programa 
operacional ou do programa para um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
na realização dos seus objetivos, os dados 
financeiros e os dados relativos aos 
indicadores e objetivos intermédios;

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o trabalho do comité de 
monitorização e fornecer-lhe as 
informações necessárias para o 
desempenho das suas funções, em especial 
os dados sobre os progressos do programa 
operacional na realização dos seus 
objetivos, os dados financeiros e os dados 
relativos aos indicadores e objetivos 
intermédios;

(a) apoiar o trabalho do comité de 
monitorização e, nomeadamente,
assegurar que os parceiros referidos no 
artigo 5.º do presente Regulamento, em 
conformidade com o código de conduta 
europeu, têm as capacidades necessárias 
para participar na preparação, execução, 
monitorização e avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas, e fornecer ao 
comité de monitorização as informações 
necessárias para o desempenho das suas 
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funções, em especial os dados sobre os 
progressos do programa operacional na 
realização dos seus objetivos, os dados 
financeiros e os dados relativos aos 
indicadores e objetivos intermédios;

Or. en

Alteração 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) garantir que os dados referidos na 
alínea d) são recolhidos, introduzidos e
registados no sistema, e que os dados sobre 
os indicadores são classificados por sexo, 
quando exigido pelo anexo 1 do 
Regulamento do FSE.

(e) garantir que os dados referidos na 
alínea d) são recolhidos, introduzidos e 
registados no sistema, e que os dados sobre 
os indicadores são classificados por sexo.

Or. en

Alteração 1672
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Tomar medidas ativas para 
assegurar que o seu próprio pessoal, bem 
como os trabalhadores nos organismos 
intermediários, são plenamente 
competentes no que respeita à gestão de 
programas e de projetos, e proporcionar a 
formação necessária, de acordo com 
padrões internacionais, para corrigir as 
deficiências identificadas pela autoridade 
de gestão; 
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Or. en

Alteração 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.º 3 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) definir e, uma vez aprovados, aplicar 
procedimentos e critérios adequados de 
seleção:

(a) em conjunto com o comité de 
monitorização, definir e, uma vez 
aprovados, aplicar procedimentos e 
critérios adequados de seleção:

Or. en

Alteração 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. No que se refere à gestão financeira e ao 
controlo do programa operacional, a 
autoridade de gestão é responsável por:

4. No que se refere à gestão financeira e ao 
controlo do programa operacional ou do 
programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, a 
autoridade de gestão é responsável por:

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1675
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 114 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) verificar a realização efetiva dos 
produtos e serviços cofinanciados e o 
pagamento da despesa declarada pelos 
beneficiários, bem como a sua 
conformidade com as regras da União e 
nacionais aplicáveis, o programa 
operacional e as condições de apoio da 
operação;

(a) verificar a realização efetiva dos 
produtos e serviços cofinanciados e o 
pagamento da despesa declarada pelos 
beneficiários, bem como a sua 
conformidade com as regras da União e 
nacionais aplicáveis, o programa 
operacional ou o programa para um fundo 
de desenvolvimento macro-regional e as 
condições de apoio da operação;

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) adotar medidas antifraude eficazes e 
proporcionadas, tendo em conta os riscos 
identificados;

(c) adotar medidas antifraude eficazes e 
proporcionadas, tendo em conta os riscos 
identificados, como seja um gabinete 
independente que receba participações de 
irregularidades;

Or. en

Alteração 1677
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – parágrafo 4 – alínea e)



AM\903906PT.doc 133/166 PE491.057v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(e) elaborar uma declaração de garantia 
da gestão sobre o funcionamento do 
sistema de gestão e de controlo, a 
legalidade e regularidade das transações 
subjacentes e o respeito pelo princípio da 
boa gestão financeira, juntamente com 
um relatório sobre os resultados dos 
controlos de gestão realizados, as 
deficiências detetadas no sistema de 
gestão e de controlo e as eventuais 
medidas corretivas tomadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1678
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) verificação das operações no local. (b) verificação no local de projetos de 
investimento que excedam 500 000 euros 
em despesa pública.

Or. en

Alteração 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se a autoridade de gestão for, 
simultaneamente, um beneficiário no 
âmbito do programa operacional, as 
verificações referidas no n.º 4, alínea a), 
devem garantir uma separação adequada 

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 
um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
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de funções. ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por "subvenção global"), 
incluindo autoridades locais, entidades de 
desenvolvimento regional ou organizações 
não governamentais. A fim de facilitar o 
acesso aos fundos estruturais de 
organizações não governamentais de 
pequena dimensão, os Estados-Membros 
promovem a utilização de subvenções 
específicas globais e de pequena 
dimensão.

Or. en

Justificação

As subvenções globais são uma ferramenta financeira poderosa e comprovada que facilita a 
boa consecução de resultados em matéria de inclusão social através de projetos bem 
direcionados envolvendo ONG que abordam bem as necessidades de grupos de pessoas 
vulneráveis no terreno. A Plataforma europeia contra a pobreza

Alteração 1680
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 114 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão adotará, por meio de atos 
de execução, o modelo da declaração de 
gestão a que se refere o n.º 4, alínea e). 
Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento consultivo 
consagrado no artigo 143.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 115 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) certificar a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas anuais, e que a 
despesa inscrita nas contas respeita as 
regras nacionais e da União aplicáveis e 
corresponde às operações selecionadas 
para financiamento em conformidade com 
os critérios do programa operacional e com 
as regras nacionais e da União aplicáveis;

(c) certificar a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas anuais, e que a 
despesa inscrita nas contas respeita as 
regras nacionais e da União aplicáveis e 
corresponde às operações selecionadas 
para financiamento em conformidade com 
os critérios do programa operacional ou do 
programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional e com as 
regras nacionais e da União aplicáveis;

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 115 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) garantir um sistema informático para 
registar e arquivar os dados contabilísticos 
de cada operação, contendo toda a 
informação necessária para a elaboração 
dos pedidos de pagamento e das contas 
anuais, incluindo o registo dos montantes 
recuperáveis, dos montantes recuperados e 
dos montantes retirados na sequência do 
cancelamento da totalidade ou parte da 
contribuição para uma operação ou um 
programa operacional;

(d) garantir um sistema informático para 
registar e arquivar os dados contabilísticos 
de cada operação, contendo toda a 
informação necessária para a elaboração 
dos pedidos de pagamento e das contas 
anuais, incluindo o registo dos montantes 
recuperáveis, dos montantes recuperados e 
dos montantes retirados na sequência do 
cancelamento da totalidade ou parte da 
contribuição para uma operação ou um 
programa operacional, ou do programa 
para um fundo de desenvolvimento 
macro-regional;

Or. sk
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Justificação

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

Alteração 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 115 – n.° 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) manter a contabilidade dos montantes 
recuperáveis e dos montantes retirados na 
sequência do cancelamento da totalidade 
ou parte da contribuição para uma 
operação. Os montantes recuperados 
devem ser restituídos ao orçamento geral 
da União, antes do encerramento do 
programa operacional, procedendo à sua 
dedução da declaração de despesa seguinte.

(h) manter a contabilidade dos montantes 
recuperáveis e dos montantes retirados na 
sequência do cancelamento da totalidade 
ou parte da contribuição para uma 
operação. Os montantes recuperados 
devem ser restituídos ao orçamento geral 
da União, antes do encerramento do 
programa operacional ou do programa 
para um fundo de desenvolvimento 
macro-regional, procedendo à sua dedução 
da declaração de despesa seguinte.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 116 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A mesma autoridade deve, no prazo de 6 
meses, a partir da data de adoção de um 
programa operacional, preparar uma 
estratégia para a realização das auditorias.

4. A mesma autoridade deve, no prazo de 6 
meses, a partir da data de adoção de um 
programa operacional, preparar uma 
estratégia para a realização das auditorias.
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A estratégia de auditoria estabelece a 
metodologia, o método de amostragem e a 
planificação das auditorias para o exercício 
contabilístico em curso e para os dois 
exercícios contabilísticos seguintes. A 
estratégia de auditoria é atualizada 
anualmente, a partir de 2016 e até 2022 
inclusive. Sempre que seja utilizado um 
mesmo sistema de gestão e de controlo 
para vários programas operacionais, será 
elaborada uma única estratégia de auditoria 
para todos os programas operacionais 
considerados. A autoridade de auditoria 
apresenta a estratégia de auditoria à 
Comissão, se tal lhe for pedido.

A estratégia de auditoria estabelece a 
metodologia, o método de amostragem e a 
planificação das auditorias para o exercício 
contabilístico em curso e para os dois 
exercícios contabilísticos seguintes. A 
estratégia de auditoria é atualizada 
anualmente, a partir de 2016 e até 2022 
inclusive. Sempre que seja utilizado um 
mesmo sistema de gestão e de controlo 
para vários programas operacionais ou 
programas para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional, será 
elaborada uma única estratégia de auditoria 
para todos os programas operacionais 
considerados ou programas para fundos 
de desenvolvimento macro-regional. A 
autoridade de auditoria apresenta a 
estratégia de auditoria à Comissão, se tal 
lhe for pedido.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1685
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 117

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 117
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 117

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Alteração 1688
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 117

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. it

Justificação

É rejeitada a acreditação de organismos gestão e controlo prevista na proposta de 
regulamento.

Alteração 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 117 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A decisão formal referida no n.º 1 
baseia-se no relatório e no parecer de um 
organismo de auditoria independente, 
responsável pela avaliação do sistema de 
gestão e de controlo, incluindo o papel dos 
seus organismos intermediários, e pela 
avaliação da sua conformidade com os 
artigos 62.º, 63.º, 114.º e 115.º. O 
organismo de acreditação deve ter em 
conta se os sistemas de gestão e de 
controlo do programa operacional são 
semelhantes aos sistemas adotados para o 
período de programação anterior, bem 
como todos os indícios do seu 
funcionamento eficaz.

2. A decisão formal referida no n.º 1 
baseia-se no relatório e no parecer de um 
organismo de auditoria independente, 
responsável pela avaliação do sistema de 
gestão e de controlo, incluindo o papel dos 
seus organismos intermediários, e pela 
avaliação da sua conformidade com os 
artigos 62.º, 63.º, 114.º e 115.º. O 
organismo de acreditação deve ter em 
conta se os sistemas de gestão e de 
controlo do programa operacional ou do 
programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional são 
semelhantes aos sistemas adotados para o 
período de programação anterior, bem 
como todos os indícios do seu 
funcionamento eficaz.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 117 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro apresenta a decisão 
formal a que se refere o n.º 1 à Comissão, 
no prazo de 6 meses após a adoção da 
decisão que aprova o programa 
operacional.

3. O Estado-Membro ou o grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
apresenta a decisão formal a que se refere o 
n.º 1 à Comissão, no prazo de 6 meses após 
a adoção da decisão que aprova o programa 
operacional ou o programa para um fundo 
de desenvolvimento macro-regional.

Or. sk
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Justificação

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

Alteração 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 117 – n.° 4 - parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o montante total do apoio dos 
Fundos para um programa operacional for 
superior a 250 000 000 euros, a Comissão 
pode solicitar, no prazo de dois meses a 
partir da receção da decisão formal referida 
no n.º 1, a apresentação do relatório e o do 
parecer do organismo de auditoria 
independente e a descrição do sistema de 
gestão e de controlo.

Quando o montante total do apoio dos 
Fundos para um programa operacional ou 
programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional for 
superior a 250 000 000 euros, a Comissão 
pode solicitar, no prazo de dois meses a 
partir da receção da decisão formal referida 
no n.º 1, a apresentação do relatório e o do 
parecer do organismo de auditoria 
independente e a descrição do sistema de 
gestão e de controlo.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 119 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro deve assegurar, o mais 
tardar, aquando do encerramento do 
programa operacional, que o montante do 
apoio público pago aos beneficiários é, no 

O Estado-Membro ou o grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional deve
assegurar, o mais tardar aquando do 
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mínimo, equivalente à contribuição dos 
Fundos paga pela Comissão ao Estado-
Membro.

encerramento do programa operacional, 
que o montante do apoio público pago aos 
beneficiários é, no mínimo, equivalente à 
contribuição dos Fundos paga pela 
Comissão ao Estado-Membro.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 120 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se refere aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 90 %
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento, fixada para cada 
eixo prioritário, na decisão de adoção do 
programa operacional, à despesa elegível
do eixo prioritário incluído no pedido de 
pagamento. Compete-lhe determinar o 
saldo anual em conformidade com o artigo 
130.º, n.º 1.

1. No que se refere aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 95 % 
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento, fixada para cada 
eixo prioritário, na decisão de adoção do 
programa operacional, à despesa elegível 
do eixo prioritário incluído no pedido de 
pagamento. Compete-lhe determinar o 
saldo anual em conformidade com o artigo 
130.º, n.º 1.

Or. it

Justificação

O pagamento intercalar de 90% do montante resultante da aplicação da taxa de 
cofinanciamento é infundado, na medida em que privaria a autoridade de gestão da liquidez 
indispensável para a realização do programa. O limiar de 95% parece mais adequado, tendo 
em conta que os restantes 5% serve de reserva de gestão.

Alteração 1694
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 120 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se refere aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 90 % 
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento, fixada para cada 
eixo prioritário, na decisão de adoção do 
programa operacional, à despesa elegível 
do eixo prioritário incluído no pedido de 
pagamento. Compete-lhe determinar o 
saldo anual em conformidade com o artigo 
130.º, n.º 1.

1. No que se refere aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 90 % 
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento, fixada para cada 
eixo prioritário, na decisão de adoção do 
programa operacional ou do programa 
para um fundo de desenvolvimento 
macro-regional, à despesa elegível do eixo 
prioritário incluído no pedido de 
pagamento. Compete-lhe determinar o 
saldo anual em conformidade com o artigo 
130.º, n.º 1. O Estado-Membro ou o grupo 
de Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional 
deve assegurar, o mais tardar aquando do 
encerramento do programa operacional, 
que o montante do apoio público pago aos 
beneficiários é, no mínimo, equivalente à 
contribuição dos Fundos paga pela 
Comissão ao Estado-Membro.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1695
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 120 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se refere aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 90 % 
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento, fixada para cada 
eixo prioritário, na decisão de adoção do 

1. No que se refere aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 100 % 
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento, fixada para cada 
eixo prioritário, na decisão de adoção do 



AM\903906PT.doc 143/166 PE491.057v01-00

PT

programa operacional, à despesa elegível 
do eixo prioritário incluído no pedido de 
pagamento. Compete-lhe determinar o 
saldo anual em conformidade com o artigo 
130.º, n.º 1.

programa operacional, à despesa elegível 
do eixo prioritário incluído no pedido de 
pagamento. Compete-lhe determinar o 
saldo anual em conformidade com o artigo 
130.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 120 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) à contribuição dos Fundos para o eixo 
prioritário, prevista na decisão da 
Comissão que aprova o programa 
operacional.

(b) à contribuição dos Fundos para o eixo 
prioritário, prevista na decisão da 
Comissão que aprova o programa 
operacional ou o programa para um fundo 
de desenvolvimento macro-regional.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 120 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 22.º, 
o apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o apoio 
público, nem o montante máximo do apoio 
dos Fundos para cada eixo prioritário, 
como estabelecido na decisão da Comissão 

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 22.º, 
o apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o apoio 
público, nem o montante máximo do apoio 
dos Fundos para cada eixo prioritário, 
como estabelecido na decisão da Comissão 
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que aprova o programa operacional. que aprova o programa operacional ou o 
programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 123 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que não tenham 
adotado o euro como moeda, na data do 
pedido de pagamento, devem converter em 
euros os montantes da despesa incorrida na 
sua moeda nacional. Essa conversão é 
realizada recorrendo à taxa de câmbio 
mensal contabilística da Comissão, em 
vigor no mês em que a despesa foi 
registada nas contas da autoridade de 
gestão do programa operacional em causa. 
Esta taxa é publicada todos os meses em 
formato eletrónico pela Comissão.

1. Os Estados-Membros que não tenham 
adotado o euro como moeda, na data do 
pedido de pagamento, devem converter em 
euros os montantes da despesa incorrida na 
sua moeda nacional. Essa conversão é 
realizada recorrendo à taxa de câmbio 
mensal contabilística da Comissão, em 
vigor no mês em que a despesa foi 
registada nas contas da autoridade de 
certificação ou da autoridade de gestão do 
programa operacional em causa. Esta taxa 
é publicada todos os meses em formato 
eletrónico pela Comissão.

Or. en

Justificação

A alteração tem por objetivo proporcionar a possibilidade de manter as modalidades do 
atual período de programação (artigo 81.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006), assim 
evitando a introdução de circuitos administrativos adicionais. No caso de as autoridades de 
certificação e de gestão se terem fundido, serão pertinentes as contas desta última.

Alteração 1699
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 123 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que não tenham 
adotado o euro como moeda, na data do 
pedido de pagamento, devem converter em 
euros os montantes da despesa incorrida na 
sua moeda nacional. Essa conversão é 
realizada recorrendo à taxa de câmbio 
mensal contabilística da Comissão, em 
vigor no mês em que a despesa foi 
registada nas contas da autoridade de 
gestão do programa operacional em causa.
Esta taxa é publicada todos os meses em 
formato eletrónico pela Comissão.

1. Os Estados-Membros que não tenham 
adotado o euro como moeda, na data do 
pedido de pagamento, devem converter em 
euros os montantes da despesa incorrida na 
sua moeda nacional. Essa conversão é 
realizada recorrendo à taxa de câmbio 
mensal contabilística da Comissão, em 
vigor no mês em que a despesa foi 
registada nas contas da autoridade de 
gestão do programa operacional em causa 
ou do programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional. Esta 
taxa é publicada todos os meses em 
formato eletrónico pela Comissão.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) em 2014: 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

(a) em 2014: 2,5 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Or. en
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Alteração 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 - parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Em 2014: 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

(a) em 2014: 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional ou ao programa para um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional;

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1702
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) em 2014: 2 % do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

a) em 2014: 3 % do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Or. fr

Justificação

A possibilidade, para as autoridades de gestão, de pagarem aos beneficiários antes da 
apresentação dos pedidos de reembolso à Comissão exige uma maior flexibilidade em termos 
de adiantamentos, a fim de permitir às autoridades de gestão disporem de recursos 
suficientes para responder aos pedidos dos beneficiários.
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Alteração 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) em 2015: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

(b) em 2015: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional ou ao programa para um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1704
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) em 2015: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

(b) em 2015: 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Or. en

Alteração 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) em 2015: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

(b) em 2015: 2,5 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Or. en

Alteração 1706
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) em 2015: 1 % do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

b) em 2015: 2 % do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Or. fr

Justificação

A possibilidade, para as autoridades de gestão, de pagarem aos beneficiários antes da 
apresentação dos pedidos de reembolso à Comissão exige uma maior flexibilidade em termos 
de adiantamentos, a fim de permitir às autoridades de gestão disporem de recursos 
suficientes para responder aos pedidos dos beneficiários.

Alteração 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) em 2015: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

(b) em 2015: 3 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;
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Or. en

Alteração 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) em 2015: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

(b) em 2015: 3 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Or. en

Alteração 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) em 2015: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

(b) em 2015: 3 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Or. en

Justificação

É bem acolhida a proposta de exigir às autoridades de gestão que disponibilizem os valores 
aos beneficiários antes de apresentarem o pedido de reembolso à Comissão. No entanto, esta 
situação exige um sistema de pagamentos antecipados mais flexível, de forma a que as 
autoridades de gestão tenham recursos suficientes para disponibilizar os montantes 
solicitados pelos beneficiários.

Alteração 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) em 2016: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

(c) em 2016: 2,5 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

Or. en

Alteração 1711
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) em 2016: 1 % do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

c) em 2016: 2 % do montante do apoio dos 
Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

Or. fr

Justificação

A possibilidade, para as autoridades de gestão, de pagarem aos beneficiários antes da 
apresentação dos pedidos de reembolso à Comissão exige uma maior flexibilidade em termos 
de adiantamentos, a fim de permitir às autoridades de gestão disporem de recursos 
suficientes para responder aos pedidos dos beneficiários.

Alteração 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 - parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) em 2016: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 

(c) em 2016: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
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programação, destinado ao programa 
operacional.

programação, destinado ao programa 
operacional ou ao programa para um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1713
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) em 2016: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

(c) em 2016: 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

Or. en

Alteração 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) em 2016: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

(c) em 2016: 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

Or. en
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Alteração 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) em 2016: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

(c) em 2016: 3 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

Or. en

Alteração 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) em 2016: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

(c) em 2016: 3 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

Or. en

Justificação

É bem acolhida a proposta de exigir às autoridades de gestão que disponibilizem os valores 
aos beneficiários antes de apresentarem o pedido de reembolso à Comissão. No entanto, esta 
situação exige um sistema de pagamentos antecipados mais flexível, de forma a que as 
autoridades de gestão tenham recursos suficientes para disponibilizar os montantes 
solicitados pelos beneficiários.

Alteração 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Um montante anual de 
pré-financiamento será pago antes de 1 de 
julho, de 2016 a 2022. Em 2016, 
corresponderá a 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional. Nos anos de 2017 a 2022, 
corresponderá a 2,5 % do montante do 
apoio dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

2. Um montante anual de 
pré-financiamento será pago antes de 1 de 
julho, de 2016 a 2022. Em 2016, 
corresponderá a 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional ou ao programa para um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional. Nos anos de 2017 a 2022, 
corresponderá a 2,5 % do montante do 
apoio dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional ou ao programa para um 
fundo de desenvolvimento macro-
regional.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1718
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 124 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um montante anual de 
pré-financiamento será pago antes de 1 de 
julho, de 2016 a 2022. Em 2016, 
corresponderá a 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional. Nos anos de 2017 a 2022, 
corresponderá a 2,5 % do montante do 
apoio dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

2. Um montante anual de 
pré-financiamento será pago antes de 1 de 
julho, de 2016 a 2022. Em 2016, 
corresponderá a 2,5 % do montante do 
apoio dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional. Nos anos de 2017 a 2022, 
corresponderá a 3 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.
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Or. en

Alteração 1719
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 126 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O primeiro pedido de pagamento 
intercalar não pode ser apresentado antes 
de a Comissão receber o ato formal de 
acreditação da autoridade de gestão.

Suprimido

Or. de

Alteração 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 126 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Não podem ser feitos pagamentos 
intercalares para um programa operacional 
cujo relatório anual de execução não tenha 
sido enviado à Comissão em conformidade 
com o artigo 101.º.

4. Não podem ser feitos pagamentos 
intercalares para um programa operacional 
ou programa para um fundo de 
desenvolvimento macro-regional cujo 
relatório anual de execução não tenha sido 
enviado à Comissão em conformidade com 
o artigo 101.º.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 126 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão procede ao 
pagamento intercalar, no prazo de 60 
dias, após a apresentação do pedido de 
pagamento à Comissão.

5. Adotar medidas antifraude eficazes e 
proporcionadas, tendo em conta os riscos 
identificados, como seja um gabinete 
independente que receba participações de 
irregularidades;

Or. en

Alteração 1722
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Parte III – Artigo 126 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O pré-financiamento inicial e os 
pagamentos intercalares devem chegar 
aos beneficiários antes da autorização do 
programa ou da etapa seguinte, 
assegurando que os prazos de pagamento 
não provocam atrasos na realização do 
programa e que o beneficiário não tem 
que adiantar o financiamento público;

Or. en

Alteração 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 127 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
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conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional, ou que seja objeto 
de um pedido de pagamento elaborado em 
conformidade com o artigo 121.º que não 
tenha sido apresentado em conformidade 
com o artigo 126.º.

conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
terceiro exercício financeiro, após o ano da 
autorização orçamental para esse programa 
operacional, ou que seja objeto de um 
pedido de pagamento elaborado em 
conformidade com o artigo 121.º que não 
tenha sido apresentado em conformidade 
com o artigo 126.º.

Or. en

Alteração 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 127 – n.° 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional, ou relativamente à 
qual não seja apresentado um pedido de 
pagamento em conformidade com o artigo 
126.º, n.º 1.

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional ou programa para 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional, ou que seja objeto de um pedido 
de pagamento que não tenha sido 
apresentado em conformidade com o 
artigo 126.º, n.° 1.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1725
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 127 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional, ou que seja objeto 
de um pedido de pagamento elaborado em 
conformidade com o artigo 121.º que não 
tenha sido apresentado em conformidade 
com o artigo 126.º.

A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional, após o ano da 
autorização orçamental para esse programa 
operacional, e no caso do fundo de coesão 
até 31 de dezembro do segundo exercício 
financeiro, após o ano da autorização 
orçamental para esse programa 
operacional, ou que seja objeto de um 
pedido de pagamento elaborado em 
conformidade com o artigo 121.º que não 
tenha sido apresentado em conformidade 
com o artigo 126.º.

Or. en

Alteração 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 127 – n.° 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro em situação 
financeira delicada preencher as 
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condições definidas no artigo 22.º, n.º 1, a 
Comissão deverá 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 dos 
Estados-Membros 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 1727
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 127 – n.° 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os Estados-Membros da União 
Europeia cujo PIB per capita entre 2007 e 
2009 tenha sido inferior a 85% da média 
da União Europeia para o mesmo período 
de referência, o período referido no 
primeiro parágrafo do n.° 1 deve ser 31 de 
dezembro do terceiro exercício financeiro, 
após o ano da autorização orçamental 
para esse programa operacional.

Or. pt

Justificação

Considera-se que as regiões mais desfavorecidas devem ter um benefício de flexibilidade face 
às restantes regiões europeias.

Alteração 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo 127 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No que respeita às autorizações 
orçamentais a que se refere n.° 1, e caso 
estas correspondam a dotações destinadas 
a intervenções em matéria de inovação e I 
+ D dos objetivos temáticos 1 e 3 previstos 
no artigo 9.°, e que não consistam em 
infraestruturas, a Comissão procede à 
anulação das autorizações, em 
conformidade com o parágrafo 2 do 
referido número, em 31 de dezembro do 
quarto exercício financeiro, após o ano da 
autorização  orçamental para essa parte 
do programa operacional.

Or. es

Justificação

A execução de intervenções em matéria de inovação e I + D cofinanciadas pelo FEDER 
noutros períodos de programação evidenciam a dificuldade de cumprimento da disposição 
comum de anulação automática dos recursos estabelecida para todos os programas. Propõe-
se o estabelecimento de um nível de cumprimento da regra de anulação menos rigoroso para 
as autorizações orçamentais destinadas a este tipo de intervenções.

Alteração 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Parte III – Artigo 127 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando a Comissão tomar uma 
decisão no sentido de autorizar um 
grande projeto, são deduzidos dos 
montantes potencialmente sujeitos às 
anulações automáticas os montantes 
anuais relativos a esse grande projeto.
Relativamente a estes montantes anuais, a 
data a partir da qual começam a correr os 
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prazos de anulação automática referidos 
no artigo 1º será a data da decisão 
subsequente necessária para autorizar os 
referidos grandes projetos.

Or. en

Alteração 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Apuramento e encerramento das contas Apuramento das contas e encerramento 
dos programas operacionais e dos 
programas macro-regionais

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1731
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 128

Texto da Comissão Alteração

Artigo 128.° Suprimido
Conteúdo das contas anuais
1. As contas anuais certificadas de cada 
programa operacional correspondem ao 
exercício contabilístico e incluem, para 
cada eixo prioritário:
(a) o montante total da despesa elegível 
inscrita nas contas da autoridade de 
certificação, como tendo sido paga pelos 
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beneficiários, aquando da realização das 
operações, e o apoio público elegível 
correspondente que foi pago e o montante 
total do apoio público incorrido ao 
realizar as operações;
(b) os montantes retirados e recuperados 
durante o exercício contabilístico, os 
montantes a recuperar no final do 
exercício contabilístico, as recuperações 
efetuados ao abrigo do artigo 61.º, e os 
montantes não recuperáveis;
(c) para cada eixo prioritário, a lista de 
operações concluídas durante o exercício 
contabilístico, que foram apoiadas pelo 
FEDER e o Fundo de Coesão;
(d) para cada eixo prioritário, uma 
reconciliação entre a despesa declarada 
em conformidade com a alínea a) e a 
despesa declarada em relação ao mesmo 
exercício contabilístico nos pedidos de 
pagamento, acompanhada de uma
explicação sobre as eventuais diferenças.
2. A autoridade de certificação pode 
especificar nas contas, por eixo 
prioritário, que não podem ser 
ultrapassados 5 % da despesa total nos 
pedidos de pagamento apresentados para 
um determinado exercício contabilístico, 
quando a legalidade e a regularidade da 
despesa estiver sujeita a um procedimento 
em curso por parte da autoridade de 
auditoria. Estes montantes devem ser 
definitivamente incluídos ou excluídos 
das contas anuais do exercício seguinte.

Or. de

Alteração 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 128
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 128.º Suprimido
Conteúdo das contas anuais
1. As contas anuais certificadas de cada 
programa operacional correspondem ao 
exercício contabilístico e incluem, para 
cada eixo prioritário:
a) o montante total da despesa elegível 
inscrita nas contas da autoridade de 
certificação, como tendo sido paga pelos 
beneficiários, aquando da realização das 
operações, e o apoio público elegível 
correspondente que foi pago e o montante 
total do apoio público incorrido ao 
realizar as operações;
b) os montantes retirados e recuperados 
durante o exercício contabilístico, os 
montantes a recuperar no final do 
exercício contabilístico, as recuperações 
efetuados ao abrigo do artigo 61.º, e os 
montantes não recuperáveis;
c) para cada eixo prioritário, a lista de 
operações concluídas durante o exercício 
contabilístico, que foram apoiadas pelo 
FEDER e o Fundo de Coesão;
d) para cada eixo prioritário, uma 
reconciliação entre a despesa declarada 
em conformidade com a alínea a) e a 
despesa declarada em relação ao mesmo 
exercício contabilístico nos pedidos de 
pagamento, acompanhada de uma 
explicação sobre as eventuais diferenças.
2. A autoridade de certificação pode 
especificar nas contas, por eixo 
prioritário, que não podem ser 
ultrapassados 5 % da despesa total nos 
pedidos de pagamento apresentados para 
um determinado exercício contabilístico, 
quando a legalidade e a regularidade da 
despesa estiver sujeita a um procedimento 
em curso por parte da autoridade de 
auditoria. O montante coberto é excluído 
do montante total de despesa elegível, 
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como referido no n.º 1, alínea a). Estes 
montantes devem ser definitivamente 
incluídos ou excluídos das contas anuais 
do exercício seguinte.

Or. es

Alteração 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 128 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As contas anuais certificadas de cada 
programa operacional correspondem ao 
exercício contabilístico e incluem, para 
cada eixo prioritário:

1. As contas anuais certificadas de cada 
programa operacional ou programa para 
um fundo de desenvolvimento macro-
regional correspondem ao exercício 
contabilístico e incluem, para cada eixo 
prioritário:

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 129

Texto da Comissão Alteração

Artigo 129.º Suprimido
Apresentação de informação
Para cada ano entre 2016 e 2022 
inclusive, o Estado-Membro apresenta os 
documentos referidos no artigo 75.º, n.º 1.
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Or. es

Alteração 1735
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 129 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Para cada ano entre 2016 e 2022 
inclusive, o Estado-Membro apresenta os 
documentos referidos no artigo 75.º, n.º 1.

Suprimido

Or. de

Alteração 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 129 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para cada ano entre 2016 e 2022 inclusive, 
o Estado-Membro apresenta os 
documentos referidos no artigo 75.º, n.º 1.

Para cada ano entre 2016 e 2022 inclusive, 
o Estado-Membro ou o grupo de Estados-
Membros que estabeleceu um fundo de 
desenvolvimento macro-regional 
apresenta os documentos referidos no 
artigo 75.º, n.º 1.

Or. sk

Justificação

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

Alteração 1737
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Parte III – artigo  130

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 130

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Alteração 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 130 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer saldo anual que, em resultado 
do apuramento de contas, seja recuperável 
do Estado-Membro será objeto de uma 
ordem de cobrança por parte da Comissão.
O balanço anual a pagar ao Estado-
Membro será adicionado ao pagamento 
intercalar seguinte a efetuar pela Comissão, 
após o apuramento das contas.

2. Qualquer saldo anual que, em resultado 
do apuramento de contas, seja recuperável 
do Estado-Membro ou do grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
será objeto de uma ordem de cobrança por 
parte da Comissão. O balanço anual a 
pagar ao Estado-Membro ou ao grupo de 
Estados-Membros que estabeleceu um 
fundo de desenvolvimento macro-regional
será adicionado ao pagamento intercalar 
seguinte a efetuar pela Comissão, após o 
apuramento das contas.

Or. sk
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Justificação

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

Alteração 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta de regulamento
Parte III – artigo 130 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, por razões imputáveis a um Estado-
Membro, a Comissão não puder apurar as 
contas até 30 de abril do ano seguinte ao 
final de um exercício contabilístico, a 
Comissão notifica o Estado-Membro sobre 
as ações a empreender pela autoridade de 
gestão ou autoridade de auditoria, ou 
relativamente aos inquéritos adicionais que 
se proponha realizar nos termos do artigo 
65.º, n.ºs 2 e 3.

3. Se, por razões imputáveis a um Estado-
Membro, a Comissão não puder apurar as 
contas até 30 de abril do ano seguinte ao 
final de um exercício contabilístico, a 
Comissão notifica o Estado-Membro ou o 
grupo de Estados-Membros que 
estabeleceu um fundo de desenvolvimento 
macro-regional sobre as ações a 
empreender pela autoridade de gestão ou 
autoridade de auditoria, ou relativamente 
aos inquéritos adicionais que se proponha 
realizar nos termos do artigo 65.º, n.ºs 2 e 
3.

Or. sk

Justificação

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


