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Alteração 106
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O objetivo da cooperação transnacional 
deverá ser o reforço do processo de 
cooperação, através de ações de 
desenvolvimento territorial integrado 
articuladas com as prioridades da política 
de coesão da União.

(6) O objetivo da cooperação transnacional 
deverá ser o reforço do processo de 
cooperação, através de ações de 
desenvolvimento territorial integrado 
articuladas com as prioridades da política 
de coesão da União. As zonas 
transnacionais que enfrentam desafios 
infraestruturais ou naturais comuns, 
como acontece no espaço alpino, devem
ser apoiadas na criação de macrorregiões.

Or. de

Justificação

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

Alteração 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário continuar a prestar apoio 
ou, se for caso disso, dar início à 
cooperação transfronteiras, transnacional e 
inter-regional com os países terceiros 
vizinhos da União, porque tal será benéfico 
para as regiões dos Estados-Membros
situadas nas fronteiras desses Estados. Para 
tal, o FEDER contribuirá para os 
programas transfronteiras e das bacias 
marítimas estabelecidos a título do 
Instrumento de Vizinhança Europeia 

(12) É necessário continuar a prestar apoio 
ou, se for caso disso, dar início à 
cooperação transfronteiras, transnacional e 
inter-regional com os países terceiros 
vizinhos da União, porque tal será benéfico 
para as regiões dos Estados-Membros
situadas nas fronteiras desses Estados. Para 
tal, o FEDER contribuirá para os 
programas transfronteiras e das bacias 
marítimas estabelecidos a título do 
Instrumento de Vizinhança Europeia 
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(IVE), em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 e com o 
Instrumento de Pré-Adesão (IPA), em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012.

(IVE), em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 e com o 
Instrumento de Pré-Adesão (IPA), em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012. Se existir um claro benefício 
num projeto de cooperação apoiado no 
âmbito da cooperação inter-regional, as 
regiões de outros países terceiros podem 
também participar.

Or. en

Alteração 108
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) É conveniente envolver já no 
processo de preparação dos programas de 
cooperação os países ou territórios 
terceiros, sempre que estes tenham aceite
o convite para participarem nesses 
programas, devendo, para o efeito, ser 
estabelecidos procedimentos específicos 
no regulamento. Em derrogação do 
procedimento normal, sempre que os 
programas de cooperação envolvam 
regiões ultraperiféricas e países terceiros, 
os Estados-Membros participantes devem
consultar os países terceiros respetivos 
antes de apresentarem os programas à 
Comissão. Para tornar mais eficaz e 
pragmática a participação dos países 
terceiros em programas de cooperação, 
deverá ser possível que os acordos quanto 
ao conteúdo dos programas de 
cooperação e ao eventual contributo dos 
países terceiros sejam expressos nas atas 
formalmente aprovadas das reuniões de 
concertação com os países terceiros ou 
das deliberações das organizações 
regionais de cooperação.
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No que se refere à aprovação dos 
programas operacionais, e tendo em conta 
os princípios da gestão partilhada e da 
simplificação, a Comissão apenas deve 
aprovar os elementos essenciais dos 
programas de cooperação, devendo os 
restantes elementos ser aprovados pelo 
Estado-Membro ou pelos 
Estados-Membros participantes. Por uma 
questão de segurança jurídica e de 
transparência, é necessário estabelecer 
uma disposição que requeira que, caso o 
Estado-Membro ou os Estados-Membros
participantes alterem um elemento de um 
programa de cooperação não sujeito a 
decisão da Comissão, a autoridade de 
gestão desse ou desses Estados-Membros
deve notificar essa alteração à Comissão 
no prazo de um mês a contar da data da 
decisão.

Or. en

Alteração 109
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As autoridades de gestão são 
responsáveis por todas as funções que lhes 
são atribuídas em conformidade com a
lista do artigo 114.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC], incluindo as 
verificações destinadas a garantir a 
uniformidade das normas aplicadas em 
toda área abrangida pelo programa. No 
entanto, sempre que o AECT é designado 
como autoridade de gestão será autorizado 
a efetuar essas verificações, uma vez que 
todos os Estados-Membros participantes 
estão representados nos seus órgãos. 
Mesmo que não seja designado um AECT, 
a autoridade de gestão deve ser autorizada 

(30) As autoridades de gestão são 
responsáveis por todas as funções dispostas 
na lista do artigo 114.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC], incluindo as 
verificações destinadas a garantir a 
uniformidade das normas aplicadas em 
toda área abrangida pelo programa. No 
entanto, sempre que o AECT é designado 
como autoridade de gestão, as verificações 
devem ser efetuadas por ou sob a 
responsabilidade da autoridade de gestão, 
pelo menos em relação aos 
Estados-Membros e países terceiros de 
onde procedem membros que participam 
no AECT, enquanto que os responsáveis 
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pelos Estados-Membros participantes a 
realizar as verificações em toda a zona do 
programa.

pelo controlo só devem ser utilizados nos 
restantes Estados-Membros e países 
terceiros. Mesmo que não seja designado 
um AECT, a autoridade de gestão deve ser 
autorizada pelos Estados-Membros
participantes a realizar as verificações em 
toda a zona do programa.

Or. en

Alteração 110
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Tendo em conta as dificuldades e os 
atrasos verificados na criação de 
estruturas genuinamente conjuntas para 
o programa, o calendário para justificar 
os pagamentos relativos às autorizações 
orçamentais no âmbito do Objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia deve 
corresponder aos três anos seguintes ao 
ano de autorização orçamental.

Suprimido

Or. en

Alteração 111
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) É necessário esclarecer as regras 
aplicáveis no que diz respeito à gestão 
financeira, programação, monitorização, 
avaliação e controlo quanto à 
participação de países terceiros nos 
programas de cooperação transnacional e 

Suprimido
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inter-regional. Tais regras devem ser 
estabelecidas no correspondente 
programa/acordo de financiamento entre 
a Comissão, cada um dos países terceiros 
e o Estado-Membro onde se situa a 
autoridade de gestão desse programa.

Or. en

Alteração 112
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões 
adjacentes de nível NUTS 3 a uma 
determinada zona transfronteiras sejam 
adicionadas e apresentar as razões para 
tal pedido.

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir, em 
casos devidamente justificados e a fim de 
assegurar a coerência das zonas 
transfronteiras ou de ter em conta a 
situação especial das suas ilhas, que 
sejam adicionadas novas regiões de nível 
NUTS 3 às regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo. A pedido 
dos Estados-Membros em causa, a fim de 
facilitar a cooperação transfronteiras nas 
fronteiras marítimas das regiões 
ultraperiféricas, e sem prejuízo do 
disposto no primeiro parágrafo, a 
Comissão pode incluir na decisão 
mencionada no segundo parágrafo, como 
zonas transfronteiras que podem receber 
apoio da afetação correspondente desses 
Estados-Membros, as regiões de nível 
NUTS 3 nas regiões ultraperiféricas ao 
longo das fronteiras marítimas separadas 
por mais de 150 km.

Or. en
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Alteração 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir que, 
além das regiões enumeradas na decisão 
referida no segundo parágrafo, as regiões
adjacentes de nível NUTS 3 a uma 
determinada zona transfronteiras sejam 
adicionadas e apresentar as razões para 
tal pedido.

Quando apresentarem projetos de 
programas de cooperação transfronteiras, 
os Estados-Membros podem pedir, em 
casos devidamente justificados e a fim de 
assegurar a coerência das zonas 
transfronteiras, que sejam adicionadas 
novas regiões de nível NUTS 3 às regiões 
enumeradas na decisão referida no segundo 
parágrafo.

Nos termos do artigo 174.º do TFUE, as 
ilhas da mesma bacia marítima são 
elegíveis a título destes programas, sem 
restrição de nível NUTS ou de distância.
A pedido dos Estados-Membros em causa, 
a fim de facilitar a cooperação 
transfronteiras nas fronteiras marítimas 
das regiões ultraperiféricas, e sem 
prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, a Comissão pode incluir na 
decisão mencionada no segundo 
parágrafo, como zonas transfronteiras 
que podem receber apoio da afetação 
correspondente desses Estados-Membros, 
as regiões de nível NUTS 3 nas regiões 
ultraperiféricas ao longo das fronteiras 
marítimas separadas por mais de 150 km.

Or. en

Alteração 114
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Artigo 4
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º
Recursos para a Cooperação Territorial 
Europeia

Recursos para a Cooperação Territorial 
Europeia1

1. Os recursos para o objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia elevam-se 
a 3,48 % dos recursos globais de 
autorização orçamental disponibilizados 
pelos Fundos no período de 2014 a 2020 e 
estabelecidos no artigo 83.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […/2012 [RDC] (ou 
seja, um total de 11 700 000 004 euros) 
que serão atribuídos do seguinte modo:

1. Os recursos para o objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia elevam-se 
a 7 % dos recursos globais de autorização 
orçamental disponibilizados pelos Fundos 
no período de 2014 a 2020 e estabelecidos 
no artigo 83.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […/2012 [RDC] (ou seja, um total de 
XX XXX XXX XXX euros2) que serão 
atribuídos do seguinte modo:

a) 73,24 % (ou seja, um total de 
8 569 000 003 euros) para as regiões 
transfronteiras;

a) 74,05 % (ou seja, um total de 
X XXX XXX XXX euros3) para as regiões 
transfronteiras;

b) 20,78 % (ou seja, um total de 
2 431 000 001 euros) para a cooperação 
transnacional;

b) 20,36 % (ou seja, um total de 
X XXX XXX XXX euros4) para a 
cooperação transnacional;

c) 5,98 % (ou seja, um total de 
700.000.000 euros) para a cooperação 
inter-regional;

c) 5,59 % (ou seja, um total de 
XXX XXX XXX euros5) para a cooperação 
inter-regional;

2. Os programas de cooperação que 
englobam as regiões ultraperiféricas 
receberão, no mínimo, 150 % do apoio do 
FEDER de que beneficiaram no período de 
2007-2013. Além disso, 50 000 000 euros 
da dotação da cooperação inter-regional 
serão reservados e destinados à cooperação 
das regiões ultraperiféricas. Em termos de 
concentração temática, aplica-se o disposto 
no artigo 5.º, alínea b), a esta dotação 
adicional.

2. As regiões ultraperiféricas receberão, em 
programas no âmbito do objetivo CTE, no 
mínimo, 150 % do apoio do FEDER de que 
beneficiaram no período de 2007-2013 em 
programas de cooperação. Além disso, 
50 000 000 euros da dotação da cooperação 
inter-regional serão reservados e 
destinados à cooperação das regiões 
ultraperiféricas. Em termos de 
concentração temática, aplica-se o disposto 
no artigo 5.º, n.º 1, a esta dotação 
adicional.

3. A Comissão adota uma decisão única 
com a lista de todos os programas de 
cooperação, os montantes do apoio total 
do FEDER por programa e a repartição 
por programa das dotações de 2014, por 
meio de atos de execução. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo a que se refere o 

3. A Comissão comunica a cada 
Estado-Membro a sua quota-parte dos 
montantes globais para a cooperação 
transfronteiras e transnacional referidos 
no nº 1, alíneas a) e b), com a repartição 
anual. A população das zonas referidas 
no artigo 3.º, n. 1, segundo parágrafo, e 
no artigo 3.º, n. 3, primeiro parágrafo, 
será o critério utilizado para a repartição 



PE514.649v01-00 10/19 AM\940886PT.doc

PT

artigo 30.º, n.º 2. anual por Estado-Membro.
A população nas zonas referidas no 

artigo 3.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no 
artigo 3.º, n.º 3, primeiro parágrafo, será 
o critério utilizado para a repartição 
anual por Estado-Membro.

Com base nos montantes comunicados, 
cada Estado-Membro informa a Comissão 
se recorreu, e de que forma, à 
possibilidade de transferência prevista no 
artigo 4.º-A, bem como sobre a
correspondente repartição de fundos pelos 
programas transfronteiras e 
transnacionais em que participa. Com 
base nas informações prestadas pelos 
Estados-Membros, a Comissão adota, por 
meio de atos de execução, uma decisão 
que enumera todos os programas de 
cooperação e indica o montante global do 
apoio total do FEDER a cada programa. 
Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 30.º, n.º 2.

4. O apoio do FEDER aos programas 
transfronteiras e das bacias marítimas 
contemplados no IVE e os programas 
transfronteiras contemplados no IPA serão 
estabelecidos pela Comissão e pelos 
Estados-Membros em causa.

4. A contribuição do FEDER para os
programas transfronteiras e das bacias 
marítimas contemplados no IVE e para os 
programas transfronteiras contemplados no 
IPA será estabelecida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros em causa. A 
contribuição do FEDER estabelecida 
para cada Estado-Membro não será 
ulteriormente redistribuída entre os 
Estados-Membros em causa.

5. O FEDER dá apoio aos programas 
transfronteiras e relativos às bacias 
marítimas pertencentes ao IVE e ao IPA, se 
o IVE e o IPA concederem montantes pelo 
menos equivalentes para cada programa. 
Esta equivalência será sujeita a um 
montante máximo estabelecido no 
Regulamento IVE ou no Regulamento IPA.

5. O FEDER dá apoio aos programas 
transfronteiras e relativos às bacias 
marítimas pertencentes ao IVE e ao IPA, se 
o IVE e o IPA concederem montantes pelo 
menos equivalentes para cada programa. 
Esta equivalência será sujeita a um 
montante máximo estabelecido no 
Regulamento IVE ou no Regulamento IPA.

6. As dotações anuais correspondentes ao 
apoio dado pelo FEDER aos programas no 
âmbito do IVE e do IPA serão inscritas nas 
rubricas orçamentais pertinentes desses 
instrumentos com o exercício orçamental 
de 2014.

6. As dotações anuais correspondentes ao 
apoio dado pelo FEDER aos programas no 
âmbito do IVE e do IPA serão inscritas nas 
rubricas orçamentais pertinentes desses 
instrumentos com o exercício orçamental 
de 2014.

7. Em 2015 e 2016, a contribuição anual do 
FEDER para os programas no âmbito do 
IVE e IPA que não tenha sido concedida a 

7. Em 2015 e 2016, a contribuição anual do 
FEDER para os programas no âmbito do 
IVE e IPA que não tenha sido concedida a 
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nenhum programa apresentado à Comissão, 
até 30 de junho, no âmbito dos programas 
transfronteiras e relativos às bacias 
marítimas abrangidos pelo IVE e pelo IPA, 
será atribuída aos programas internos de 
cooperação transfronteiras contemplados 
no n.º 1, alínea a), em que participe o 
Estado-Membro em causa.

nenhum programa apresentado à Comissão, 
até 30 de junho, no âmbito dos programas 
transfronteiras e relativos às bacias 
marítimas abrangidos pelo IVE e pelo IPA, 
e que não tenha sido reafetada a outro 
programa apresentado na mesma 
categoria de programas de cooperação 
externa, será atribuída aos programas 
internos de cooperação transfronteiras 
contemplados no n.º 1, alínea a), em que 
participe(m) o(s) Estado(s)-Membro(s) em 
causa.

Se, até 30 de junho de 2017, se verificar 
que nem todos os programas transfronteiras 
e relativos às bacias marítimas abrangidos 
pelo IVE e pelo IPA foram apresentados à 
Comissão, a totalidade do apoio do FEDER 
mencionado no n.º 4 e correspondente aos 
anos restantes até 2020 será atribuída aos 
programas de cooperação transfronteiras 
internos contemplados no n.º 1, alínea a), 
em que participe o Estado-Membro em 
causa.

Se, até 30 de junho de 2017, se verificar 
que nem todos os programas transfronteiras 
e relativos às bacias marítimas abrangidos 
pelo IVE e pelo IPA foram apresentados à 
Comissão, a totalidade do apoio do FEDER 
mencionado no n.º 4 e correspondente aos 
anos restantes até 2020, que não tenha 
sido reafetada a outro programa adotado 
na mesma categoria de programas de 
cooperação externa, será atribuída aos 
programas de cooperação transfronteiras 
internos contemplados no n.º 1, alínea a), 
em que participe o Estado-Membro em 
causa.

8. Os programas transfronteiras e relativos 
às bacias marítimas mencionados no n.º 4 
que tenham sido aprovados pela Comissão 
serão interrompidos, caso:

8. Os programas transfronteiras e relativos 
às bacias marítimas mencionados no n.º 4 
que tenham sido aprovados pela Comissão 
serão interrompidos, ou a dotação para o 
programa será reduzida, nos termos das 
regras e procedimentos aplicáveis, em 
especial, caso:

a) Nenhum dos países parceiros abrangidos 
pelo programa tenha assinado o relevante 
acordo de financiamento dentro do prazo 
previsto no Regulamento (UE) n.º/2012 
[Regulamento IVE] ou Regulamento (UE) 
n.º/2012 [IPA]; ou

a) Nenhum dos países parceiros abrangidos 
pelo programa tenha assinado o relevante 
acordo de financiamento dentro do prazo 
previsto no Regulamento (UE) n.º/2012 
[Regulamento IVE] ou Regulamento (UE) 
n.º/2012 [IPA]; ou

b) O programa não possa ser executado 
devido a problemas nas relações entre os 
países participantes.

b) O programa não possa ser executado 
como previsto devido a problemas nas 
relações entre os países participantes.

Se tal acontecer, o apoio do FEDER 
referido no n.º 4 correspondente às frações 
anuais ainda não autorizadas deve ser 
atribuído aos programas de cooperação 

Se tal acontecer, o apoio do FEDER 
referido no n.º 4 correspondente às frações 
anuais ainda não autorizadas, ou às frações 
anuais atribuídas e anuladas, total ou 
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transfronteiras internos contemplados no 
n.º 1, alínea a), em que participe o 
Estado-Membro em causa, a pedido deste.

parcialmente, no mesmo exercício 
orçamental e que não tenham sido 
reafetadas a outro programa da mesma 
categoria de programas de cooperação 
externa, deve ser atribuído aos programas 
de cooperação transfronteiras internos 
contemplados no n.º 1, alínea a), em que 
participe o Estado-Membro em causa, a 
pedido deste.

8-A. A Comissão apresenta ao Comité 
criado nos termos do artigo 143.º do 
Regulamento (UE) n.º .../2013 [RDC] um 
resumo anual da execução financeira dos 
programas transfronteiras e relativos às 
bacias marítimas abrangidos pelo IVE e 
dos programas transfronteiras abrangidos 
pelo IPA, para os quais o FEDER 
contribui nos termos do presente artigo.
__________
1 Montantes orçamentais a inserir, uma 
vez alcançado o acordo relativo ao quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020 e ao artigo 84.º do RDC.
2 3 4 5 Montantes dependentes dos recursos 
globais disponíveis para a política de 
coesão no período 2014-2020.

Or. en

Alteração 115
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Artigo 13.º

Relatórios de execução Relatórios de execução
1. Até 30 de abril de 2016 e até 30 de abril
de cada ano seguinte até 2022 inclusive, a 
autoridade de gestão apresenta à Comissão 
um relatório anual em conformidade com o 

1. Até 31 de maio de 2016 e até 31 de 
maio de cada ano seguinte até 2022 
inclusive, a autoridade de gestão apresenta 
à Comissão um relatório anual em 
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artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC]. O relatório apresentado 
em 2016 abrangerá os exercícios 
financeiros de 2014 e 2015, bem como o 
período compreendido entre o início da 
data de elegibilidade da despesa e 31 de 
dezembro de 2013.

conformidade com o artigo 44.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC]. O 
relatório apresentado em 2016 abrangerá os 
exercícios financeiros de 2014 e 2015, bem 
como o período compreendido entre o 
início da data de elegibilidade da despesa e 
31 de dezembro de 20131

1-A. Para os relatórios apresentados em 
2017 e 2019, o prazo referido no n.º 1 
passa a ser 30 de junho.

2. Os relatórios anuais de execução devem 
incluir informações sobre:

2. Os relatórios anuais de execução devem 
incluir informações sobre:

(a) a execução do programa de cooperação, 
em conformidade com o artigo 44.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

a) a execução do programa de cooperação, 
em conformidade com o artigo 44.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º /2012 [RDC];

(b) os progressos na preparação e execução 
dos grandes projetos e planos de ação 
conjuntos.

b) se apropriado, os progressos na 
preparação e execução dos grandes 
projetos e planos de ação conjuntos.

3. Os relatórios de execução anuais 
apresentados em 2017 e 2019 apresentam e 
avaliam a informação exigida nos termos 
do artigo 44.º, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
respetivamente, e a informação referida no 
n.º 2, juntamente com:

3. Os relatórios de execução anuais 
apresentados em 2017 e 2019 expõem e 
avaliam a informação exigida nos termos 
do artigo 44.º, n.º 3 e n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
respetivamente, e a informação referida no 
n.º 2, juntamente com a informação sobre 
os elementos constantes das alíneas c), f) 
e h) adiante e podem, consoante o 
conteúdo e objetivos dos programas de 
cooperação, aditar informação sobre os 
outros elementos adiante enumerados:

(a) Os progressos de execução da 
abordagem integrada ao desenvolvimento 
territorial, incluindo o desenvolvimento 
urbano sustentável e o desenvolvimento 
local dirigido pelas comunidades, ao abrigo 
do programa operacional;

a) Os progressos de execução da 
abordagem integrada ao desenvolvimento 
territorial, incluindo o desenvolvimento 
urbano sustentável e o desenvolvimento 
local dirigido pelas comunidades, ao abrigo 
do programa de cooperação;

(b) Os progressos realizados na execução 
das medidas destinadas a reforçar a 
capacidade de administração e utilização 
do FEDER por parte das autoridades e dos 
beneficiários;

b) Os progressos realizados na execução 
das medidas destinadas a reforçar a 
capacidade de administração e utilização 
do FEDER por parte das autoridades e dos 
beneficiários;

b-A) Quando apropriado, a contribuição 
para as estratégias macrorregionais e 
para as estratégias relativas às bacias 
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marítimas;
(c) Os progressos realizados na execução 
do plano de avaliação e do seguimento 
dado aos resultados das avaliações;

c) Os progressos realizados na execução do 
plano de avaliação e do seguimento dado 
aos resultados das avaliações;

(d) As ações específicas realizadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e para prevenir a discriminação, 
incluindo a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, e as medidas destinadas a 
assegurar a integração da perspetiva do 
género nos programas operacionais e 
operações;

d) As ações específicas realizadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e a não-discriminação, em 
especial a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, e as medidas destinadas a 
assegurar a integração da perspetiva do 
género nos programas de cooperação e 
operações;

(e) As medidas tomadas para promover o 
desenvolvimento sustentável;

e) As medidas tomadas para promover o 
desenvolvimento sustentável;

(f) Os resultados das medidas de 
informação e publicidade realizadas no 
âmbito da estratégia de comunicação;

f) Os resultados das medidas de 
informação e publicidade realizadas no 
âmbito da estratégia de comunicação;

(g) Os progressos realizados na execução 
de ações no domínio da inovação social, 
quando possível;

g) Os progressos realizados na execução de 
ações no domínio da inovação social;

(h) A participação dos parceiros na 
execução, na monitorização e na avaliação 
do programa de cooperação.

h) A participação dos parceiros na 
execução, na monitorização e na avaliação 
do programa de cooperação.

4. Os relatórios de execução anual e o 
relatório final serão elaborados conforme 
os modelos adotados pela Comissão por 
meio de atos de execução. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 30.º, n.º 2.

4. Os relatórios de execução anual e o 
relatório final serão elaborados conforme 
os modelos adotados pela Comissão por 
meio de atos de execução. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 143.º do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC].
______________
1 Sujeito a alinhamento com os resultados 
das discussões sobre o artigo 101.º do 
RDC.

Or. en

Alteração 116
Riikka Pakarinen
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Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores comuns estabelecidos no 
anexo do presente regulamento serão 
utilizados, se for caso disso, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].
Serão reformulados ab initio e fixadas 
metas cumulativas para 2022.

1. São utilizados os indicadores comuns de 
realizações, estabelecidos no anexo do 
presente regulamento, os indicadores de 
resultados específicos dos programas e, se 
for caso disso, os indicadores de 
realizações específicos dos programas, em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, e 
com o artigo 7.º, n. 2, alínea b), 
subalíneas ii) e iv), do presente 
regulamento.

Os indicadores de realização específicos 
dos programas serão reformulados ab initio 
e fixadas metas cumulativas para 2022.

2. Os indicadores comuns de realizações e 
os indicadores de realizações específicos 
dos programas serão reformulados ab 
initio. Serão fixadas metas quantificadas e
cumulativas para esses indicadores para 
2022.

Os indicadores de resultados específicos 
dos programas assentarão nos últimos 
dados disponíveis e as metas serão fixadas 
para 2022, expressas em termos 
quantitativos ou qualitativos.

3. Os indicadores de resultados específicos 
dos programas, que estão relacionados 
com prioridades de investimento,
assentarão nos últimos dados disponíveis e 
as metas serão fixadas para 2022. As metas 
podem ser expressas em termos 
quantitativos ou qualitativos.

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 29.º, para alterar a lista de 
indicadores comuns de resultados 
constante do anexo ao presente 
regulamento, a fim de fazer ajustes, 
sempre que tal se justifique, para 
assegurar uma avaliação eficaz do 
progresso na execução do programa.

Or. en

Alteração 117
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As despesas de operações relativas a 
atividades de promoção e reforço das 
capacidades podem ser incorridas no 
exterior da zona do programa que incide no 
território da União, desde que as condições 
estabelecidas no n.º 2, alíneas a) e c), sejam 
cumpridas.

3. As despesas de operações relativas a 
atividades de assistência técnica ou 
promoção e reforço das capacidades podem 
ser incorridas no exterior da zona do 
programa que incide no território da União, 
desde que as condições estabelecidas no n.º 
2, alíneas a) e c), sejam cumpridas.

Or. en

Alteração 118
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão de um programa 
de cooperação deve desempenhar as 
funções da autoridade de gestão e da 
autoridade de certificação previstas nos 
artigos 114.º e 115.º do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

1. A autoridade de gestão de um programa 
de cooperação deve desempenhar as 
funções previstas no artigo 114.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
sem prejuízo do disposto no n. 4 do 
presente artigo.

2. A autoridade de gestão forma o 
secretariado conjunto depois de consultar 
os Estados-Membros e quaisquer países 
terceiros participantes no programa de 
cooperação. 

2. A autoridade de gestão forma o 
secretariado conjunto depois de consultar 
os Estados-Membros e quaisquer países 
terceiros participantes no programa de 
cooperação. 

O secretariado conjunto presta assistência à 
autoridade de gestão e ao comité de 
monitorização no desempenho das 
respetivas funções. O secretariado conjunto 
presta também informações aos 
beneficiários potenciais sobre as 
oportunidades de financiamento ao abrigo 
de programas de cooperação e ajuda-os na 
execução das operações.

O secretariado conjunto presta assistência à 
autoridade de gestão e ao comité de 
monitorização no desempenho das 
respetivas funções. O secretariado conjunto 
presta também informações aos 
beneficiários potenciais sobre as 
oportunidades de financiamento ao abrigo 
de programas de cooperação e ajuda-os na 
execução das operações.

3. As verificações previstas no artigo 114.°, 
n.º 4, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC] devem ser efetuadas pela
autoridade de gestão responsável por todas 

3. Se a autoridade de gestão for um 
AECT, as verificações previstas no artigo 
114.º, n.º 4, alínea a), do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] devem ser 
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as zonas do programa cuja autoridade de 
gestão é um AECT.

efetuadas por ou sob a responsabilidade 
da autoridade de gestão, pelo menos para 
os Estados-Membros e países terceiros de 
onde procedem membros que participam 
no AECT.

4. Se a autoridade de gestão não puder
proceder às verificações previstas no artigo 
114.º, n.º 4, alínea a), do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC] em toda a zona 
do programa, cada Estado-Membro ou país 
terceiro designa o organismo ou a 
individualidade responsáveis pela 
realização de tais verificações aos 
beneficiários do seu território 
(responsáveis pelo controlo).

4. Se a autoridade de gestão não proceder 
às verificações previstas no artigo 114.º, n.º 
4, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 
[…]/2012 [RDC] em toda a zona do 
programa, ou se as verificações não forem 
efetuadas por ou sob a responsabilidade 
da autoridade de gestão nos 
Estados-Membros e países terceiros de 
onde procedem membros que participam 
no AECT em conformidade com o n.º 3, 
cada Estado-Membro ou, se tiver aceite o 
convite para participar no programa de 
cooperação, o país terceiro designa o 
organismo ou a individualidade 
responsáveis pela realização de tais 
verificações aos beneficiários do seu 
território (responsáveis pelo controlo). 
Nesse caso, a autoridade de gestão deve 
certificar-se de que a despesa de cada um 
dos beneficiários que participam numa 
operação foi verificada por um 
responsável pelo controlo que para tal 
tenha sido designado. Os 
Estados-Membros devem certificar-se de 
que a despesa pode ser verificada no 
prazo de três meses a contar da data de 
apresentação dos documentos pelo 
beneficiário.

Os responsáveis pelo controlo devem, 
sempre que possível, ser os mesmos 
organismos responsáveis pela realização de 
tais verificações para os programas 
operacionais no âmbito do objetivo do 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, ou, no caso dos países terceiros, 
pela realização de verificações 
comparáveis no âmbito dos instrumentos 
da política externa da União.

Os responsáveis pelo controlo podem ser 
os mesmos organismos responsáveis pela 
realização de tais verificações para os 
programas operacionais no âmbito do 
objetivo do Investimento no Crescimento e 
no Emprego, ou, no caso dos países 
terceiros, pela realização de verificações 
comparáveis no âmbito dos instrumentos 
da política externa da União.

Cada Estado-Membro ou país terceiro é 
responsável pelas verificações realizadas 
no seu território.

Cada Estado-Membro ou, se tiver aceite o 
convite para participar no programa de 
cooperação, o país terceiro é responsável 
pelas verificações realizadas no seu 
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território.
Quando o fornecimento dos bens ou 
serviços cofinanciados só puder ser 
verificado em relação à totalidade da 
operação, a verificação deve ser efetuada 
pela autoridade de gestão ou pelo 
responsável pelo controlo do 
Estado-Membro em que o beneficiário 
principal se situa.

Quando o fornecimento dos bens ou 
serviços cofinanciados só puder ser 
verificado em relação à totalidade da 
operação, a verificação deve ser efetuada 
pela autoridade de gestão ou pelo 
responsável pelo controlo do 
Estado-Membro em que o beneficiário 
principal se situa.

Or. en

Alteração 119
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27 Suprimido
Anulação
Em derrogação do artigo 127, n.º 1, 
primeiro parágrafo, sem prejuízo do 
disposto no artigo 127.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], a 
Comissão anulará qualquer parte do 
montante calculado em conformidade 
com o segundo parágrafo do mesmo 
artigo relativamente a um programa de 
cooperação que não tenha sido aplicado 
no pagamento do pré-financiamento 
inicial e anual, em pagamentos 
intercalares e no saldo anual de 31 de 
dezembro do terceiro ano financeiro a 
seguir ao exercício em que foram 
orçamentadas as autorizações para o 
programa de cooperação, ou que não 
tenha sido objeto de um pedido de 
pagamento, em conformidade com o 
artigo 126.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC].

Or. en
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Alteração 120
Riikka Pakarinen

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente artigo.

1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente artigo.

2. Os poderes para adotar atos delegados 
referidos no artigo 17.º, n.º 1, são 
conferidos à Comissão por um período 
indeterminado a contar da entrada em vigor 
do presente regulamento.

2. Os poderes para adotar atos delegados 
referidos no artigo 15.º, n.º 4, e no artigo 
17.º, n.º 1, são conferidos à Comissão por 
um período indeterminado a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º, n.º 1, pode ser revogada a 
qualquer altura pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 15.º, n.º 4, e no artigo 17.º, n.º 1, 
pode ser revogada a qualquer altura pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.

A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da 
publicação da decisão no Jornal Oficial da 
União Europeia ou em data posterior aí 
especificada. Não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da 
publicação da decisão no Jornal Oficial da 
União Europeia ou em data posterior aí 
especificada. Não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 17.°, n.º 1, só pode entrar em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, estes últimos tiverem 
informado a Comissão de que não 
formulam objeções. Esse período pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 17.°, n.º 1, só pode entrar em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, estes últimos tiverem 
informado a Comissão de que não 
formulam objeções. Esse período pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en


