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Alteração 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões e das ilhas 
menos favorecidas, designadamente as
zonas rurais, as zonas afetadas pela 
transição industrial e as regiões com 
limitações naturais ou demográficas graves 
e permanentes. O artigo 175.º do Tratado 
exige que a União apoie a realização desses 
objetivos pela ação por si desenvolvida 
através do Fundo Europeu de Orientação e 
de Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Banco Europeu de Investimento e de 
outros instrumentos.

(1) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial, a União 
procurará reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e o atraso das regiões e das ilhas 
menos favorecidas, dando especial 
atenção designadamente às zonas rurais, 
às zonas afetadas pela transição industrial e 
às regiões com limitações naturais ou 
demográficas graves e permanentes, entre 
outras, as regiões ultraperiféricas, as 
regiões mais setentrionais com densidade 
populacional muito baixa e as regiões 
insulares, transfronteiras e de montanha. 
O artigo 175.º do Tratado exige que a 
União apoie a realização desses objetivos 
pela ação por si desenvolvida através do 
Fundo Europeu de Orientação e de 
Garantia Agrícola, secção «Orientação», 
do Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Banco Europeu de Investimento e de 
outros instrumentos.

Or. en

Alteração 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A.) O Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
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relativo às normas financeiras aplicáveis 
ao orçamento anual da União1 estabelece 
os princípios gerais respeitantes à 
execução do orçamento anual da União. 
É necessário assegurar a coerência entre 
esse Regulamento e as disposições do 
presente regulamento.
___________
1 JO L ...

Or. en

Alteração 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com as conclusões 
do Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010, em que a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo foi adotada, a União e os 
Estados-Membros devem garantir a 
implementação de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
promovendo simultaneamente um 
desenvolvimento harmonioso da União e 
reduzindo as disparidades regionais.

(2) Em conformidade com as conclusões 
do Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010, em que a estratégia da União para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo foi adotada, a União e os 
Estados-Membros devem garantir a 
implementação de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
promovendo simultaneamente um
desenvolvimento harmonioso da União e 
reduzindo as disparidades regionais. A 
política de coesão desempenha um papel 
predominante na consecução dos 
objetivos da UE para 2020, sendo que 
uma política de coesão sólida e autónoma 
é um pré-requisito para a execução 
bem-sucedida dessa estratégia.

Or. en

Alteração 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As regiões ultraperiféricas devem 
beneficiar de medidas específicas e de 
financiamento adicional, de forma a 
atenuar os obstáculos resultantes dos 
fatores referidos no artigo 349.º do 
Tratado.

(5) As regiões ultraperiféricas devem 
beneficiar de medidas específicas eficazes, 
bem como de financiamento adicional 
suficiente, de forma a contemplar o 
isolamento, a insularidade e as situações 
estruturais económicas e atenuar os 
obstáculos resultantes dos fatores referidos 
no artigo 349.º do Tratado.

Or. en

Alteração 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma 
participação coerente dos parceiros na 

(9) Para o Acordo de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e outras
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação, 
incluindo, se for caso disso, as 
organizações de cúpula desses 
organismos, autoridades e organizações. 
Essa parceria visa não só respeitar os 
princípios da governação a vários níveis, 
mas também os da subsidiariedade e 
proporcionalidade e as especificidades dos 
diversos quadros jurídicos e institucionais 
dos Estados-Membros, bem como
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preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.

assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Os 
Estados-Membros deverão identificar os 
parceiros pertinentes mais 
representativos, entre os quais deverão 
constar as instituições, organizações e 
grupos que possam influenciar ou possam 
ser afetados pela elaboração e execução 
dos programas. Neste contexto, os 
Estados-Membros podem também, se for 
caso disso, identificar como parceiros 
pertinentes organizações de cúpula que 
sejam as associações, federações ou 
confederações de autoridades ou outros 
organismos competentes a nível local, 
regional e urbano à luz da legislação e 
das práticas nacionais aplicáveis. A fim de 
facilitar a execução da parceria por parte 
dos Estados-Membros assegurando uma 
participação coerente dos parceiros 
pertinentes na preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos Acordos de 
Parceria e dos programas, a Comissão 
fica habilitada a adotar um ato delegado
que preveja um código de conduta. O ato 
delegado adotado não deve ter, em 
circunstância alguma, efeitos retroativos, 
nem tal deve inferido da sua 
interpretação. Não deve igualmente servir 
de base para estabelecer irregularidades 
que conduzam a correções financeiras. O 
ato delegado adotado não deverá entrar 
em vigor antes do dia da sua adoção após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento. O ato delegado adotado 
deverá permitir que os Estados-Membros 
determinem as modalidades mais 
adequadas para dar execução à parceria, 
de acordo com os respetivos quadros 
institucionais e jurídicos e com as 
respetivas competências nacionais e 
regionais, desde que sejam alcançados os 
seus objetivos, conforme previsto no 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos QEC, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus, procurar eliminar 
as desigualdades e garantir a igualdade 
entre mulheres e homens através da 
integração sistemática de aspetos 
relacionados com o género no processo de 
programação e execução e através de 
medidas específicas em conformidade 
com a estratégia da UE para a igualdade 
entre mulheres e homens. Durante essa 
execução, a União deve também procurar 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual como previsto no artigo 2.º do 
Tratado da União Europeia, no artigo 10.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e no artigo 21.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais.

Or. en

Alteração 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos dos Fundos QEC serão 
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 

(12) Os objetivos dos Fundos Estruturais e 
de Investimento europeus serão 
prosseguidos no quadro do 
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promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador. Os Estados-Membros devem 
facultar informações sobre o apoio aos 
objetivos relacionados com as alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20 % 
do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão através de um ato de execução.

desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de preservar, proteger e melhorar a 
qualidade do ambiente, como previsto no 
artigo 11.º e no artigo 191.º, n.º 1, do 
Tratado, tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem facultar 
informações sobre o apoio aos objetivos 
relacionados com as alterações climáticas, 
em conformidade com o objetivo de 
consagrar, pelo menos, 20 % do orçamento 
da União, utilizando uma metodologia 
baseada nas categorias de intervenção ou 
nas medidas adotadas pela Comissão 
através de um ato de execução.

Or. en

Alteração 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para atingir as metas e os objetivos da 
União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos QEC devem concentrar o seu apoio 
num número limitado de objetivos 
temáticos. O âmbito exato de cada Fundo 
QEC deveria ser definido nas regras 
específicas dos Fundos e pode ser limitado 
a apenas alguns dos objetivos temáticos 
definidos no presente regulamento.

(13) Para atingir as metas e os objetivos da 
União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus devem concentrar o seu apoio 
num número limitado de objetivos 
temáticos, permitindo deste modo margem 
suficiente para a flexibilidade, a fim de 
satisfazer as necessidades específicas das 
regiões e dar uma resposta adequada às 
mesmas. O âmbito exato de cada Fundo 
Estrutural e de Investimento europeu
deveria ser definido nas regras específicas 
dos Fundos e pode ser limitado a apenas 
alguns dos objetivos temáticos definidos no 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Com vista a maximizar a contribuição 
dos Fundos QEC e dar uma orientação 
estratégica clara ao processo de 
programação a nível dos Estados-Membros 
e das regiões, deve ser instituído um 
Quadro Estratégico Comum. O Quadro 
Estratégico Comum deverá facilitar a 
coordenação setorial e territorial da 
intervenção da União no âmbito dos 
Fundos QEC e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União.

(14) Com vista a maximizar a contribuição 
dos Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus e fornecer princípios 
orientadores estratégicos para facilitar o
processo de programação a nível dos 
Estados-Membros e das regiões, deve ser 
instituído um Quadro Estratégico Comum. 
O Quadro Estratégico Comum também 
deverá facilitar a coordenação setorial e 
territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos Estruturais e de 
Investimento europeus e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União, em consonância com os objetivos 
definidos no Tratado e as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta os desafios territoriais 
fundamentais. O Quadro Estratégico 
Comum deve ser estabelecido num anexo 
ao presente regulamento.

Or. en

Alteração 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Quadro Estratégico Comum deve 
assim estabelecer os meios para assegurar 
a coerência e a consistência com as 
políticas económicas dos Estados-

(15) O Quadro Estratégico Comum deve 
assim estabelecer os mecanismos que 
definem o modo como os Fundos 
Estruturais e de Investimento europeus 
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Membros e da União, os mecanismos de 
coordenação entre os Fundos QEC e com 
outras políticas e instrumentos relevantes 
da União, os princípios horizontais e os 
objetivos políticos transversais, as medidas 
para abordar os desafios territoriais, as 
ações indicativas de alto valor 
acrescentado europeu e os princípios 
correspondentes de execução, e as 
prioridades de cooperação.

contribuirão para os objetivos e as metas 
da estratégia da União tendo em vista um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, os mecanismos para enfrentar 
os desafios territoriais fundamentais, os 
mecanismos de promoção do uso 
integrado dos Fundos Estruturais e de 
Investimento europeus, os princípios 
horizontais e os objetivos políticos 
transversais, os meios de coordenação com 
outras políticas relevantes da União e 
atividades de cooperação.

Or. en

Alteração 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A.) Os Estados-Membros e as regiões 
enfrentam cada vez mais desafios 
relacionados com o impacto da 
globalização, as preocupações ambientais 
e energéticas, o envelhecimento da 
população e as mudanças demográficas, a 
transformação tecnológica e as exigências 
de inovação, bem como as desigualdades 
sociais. Devido à natureza complexa e 
interrelacionada destes desafios, as 
soluções apoiadas pelos Fundos 
Estruturais e de Investimento europeus 
devem ser integradas, multissetoriais e 
multidimensionais. Neste contexto, e com 
vista a aumentar a eficácia e eficiência 
das políticas, deve ser possível combinar 
os Fundos RSE em pacotes integrados 
especialmente concebidos para darem 
resposta a necessidades territoriais 
específicas.

Or. en
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Alteração 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B.) A redução da população ativa 
aliada ao aumento dos reformados na 
população em geral, bem como aos 
problemas associados à dispersão 
populacional, vão continuar a colocar 
pressão, entre outros, nas estruturas de 
apoio social e educativo dos 
Estados-Membros e, por conseguinte, na 
competitividade económica da União. A 
adaptação a estas alterações demográficas 
constitui um dos principais desafios a 
enfrentar pelos Estados-Membros e pelas 
regiões nos próximos anos. Como tal, as 
regiões mais afetadas pelas alterações 
demográficas devem ser alvo de uma 
atenção especial.

Or. en

Alteração 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum, cada Estado-Membro deve 
elaborar, em cooperação com os seus 
parceiros e em diálogo com a Comissão, 
um Contrato de Parceria. O Contrato de 
Parceria deverá traduzir os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum no contexto nacional e definir 
compromissos empenhados no que se 

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum, cada Estado-Membro deverá 
elaborar, em cooperação com os seus 
parceiros, como refere o artigo 5.º do 
presente regulamento, e em diálogo com a 
Comissão, um Acordo de Parceria. O 
Acordo de Parceria deverá traduzir os 
elementos estabelecidos no Quadro 
Estratégico Comum no contexto nacional e 
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refere à realização dos objetivos da União, 
através da programação dos Fundos QEC.

definir compromissos empenhados no que 
se refere à realização dos objetivos da 
União, através da programação dos Fundos 
Estruturais e de Investimento europeus. O 
Acordo de Parceria deverá estabelecer 
mecanismos que assegurem a 
conformidade com a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e com as missões 
específicas de cada Fundo de acordo com 
os objetivos estabelecidos no Tratado, 
mecanismos que garantam a execução 
efetiva e mecanismos relativos ao 
princípio de parceria e a uma abordagem 
integrada do desenvolvimento territorial.

Or. en

Alteração 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios de modo a assegurar 
uma contribuição significativa para a 
realização dos objetivos da União de 
acordo com as suas necessidades 
específicas de desenvolvimento nacional e 
regional. Devem ser definidas condições 
ex ante, para assegurar o enquadramento 
necessário a uma utilização eficaz do apoio 
da União. O cumprimento dessas 
condições ex ante deve ser analisado pela 
Comissão no quadro da avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. No 
caso de incumprimento de uma condição 
ex ante, a Comissão deve ter competência 
para suspender os pagamentos destinados 
ao programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios de modo a assegurar 
uma contribuição significativa para a 
realização dos objetivos da União de 
acordo com as suas necessidades 
específicas de desenvolvimento sustentável
nacional e regional. Devem ser definidas 
condições ex ante, para assegurar o 
enquadramento necessário a uma utilização 
eficaz do apoio da União. Deve ser 
aplicada uma condição ex ante apenas
quando existe uma ligação direta e 
impacto na aplicação eficaz dos Fundos
Estruturais e de Investimento europeus. A 
Comissão deve avaliar as informações 
prestadas pelos Estados-Membros sobre o 
cumprimento das condições ex ante no 
quadro da avaliação do Acordo de Parceria 
e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a 
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Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa, de acordo com as regras 
específicas dos fundos.

Or. en

Alteração 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados.
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar 
correções financeiras, para evitar que o 
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Nos 
casos em que, em resultado de uma 
análise de desempenho, se comprove que 
uma prioridade não conseguiu alcançar 
os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho, a Comissão deve 
instar os Estados-Membros a propor 
alterações ao programa relevante e, 
sempre que os Estados-Membros não 
deem uma resposta satisfatória no prazo 
de 3 meses, a Comissão deve poder 
suspender a totalidade ou parte de um 
pagamento intercalar referente a uma 
prioridade do programa para evitar que o 
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz. A suspensão 
deve ser revogada assim que o 
Estado-Membro tomar as medidas 
necessárias.

Or. en
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Alteração 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) No seguimento das conclusões do 
Conselho Europeu, de 28 e 29 de junho de 
2012, a despesa pública dos 
Estados-Membros destinada ao 
cofinanciamento dos programas 
financiados pelos Fundos Estruturais e de 
Investimento europeus não deve ser 
considerada no cálculo do défice do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando 
pela alteração do Contrato de Parceria e 
dos programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para 
enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades 
sociais e económicas. Caso, apesar da 

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos Estruturais e de 
Investimento europeus é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. As 
disposições em matéria de 
condicionalidade decorrentes do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento devem 
aplicar-se ao FC no que respeita ao 
cumprimento das condições de 
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utilização reforçada dos Fundos QEC, um 
Estado-Membro não tome medidas 
eficazes em matéria de governação 
económica, a Comissão deve poder 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre Estados-
Membros, tendo também em conta, 
nomeadamente, o impacto da suspensão 
na economia do Estado-Membro em 
causa. As suspensões devem ser 
levantadas e os fundos disponibilizados 
novamente ao Estado-Membro em causa, 
assim que este último tomar as medidas 
necessárias.

governação económica. Este processo 
deverá ser gradual, começando pela 
alteração do Acordo de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para 
enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades 
sociais e económicas.

Or. en

Alteração 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) De forma a garantir uma maior 
focalização na realização da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, devem ser 
definidos elementos comuns para todos os
programas. Para assegurar a coerência 
das regras de programação em relação 
aos Fundos QEC, os procedimentos de 
adoção e alteração dos programas devem 
ser alinhados. A programação deverá 
garantir a coerência com o Quadro 
Estratégico Comum e o Contrato de 

(20) Os Fundos Estruturais e de 
Investimento europeus deverão ser 
executados através de programas que 
abranjam o período de programação, em 
conformidade com o Acordo de Parceria. 
Os programas deverão ser elaborados 
pelos Estados-Membros mediante 
procedimentos transparentes, de acordo 
com o quadro institucional e jurídico de
cada Estado-Membro. Os 
Estados-Membros e a Comissão deverão 
cooperar para assegurar a coordenação e 
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Parceria, a coordenação dos Fundos QEC 
entre si e com os outros instrumentos 
financeiros existentes e o Banco Europeu 
de Investimento.

a coerência das regras de programação 
dos Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus. Estando o conteúdo dos 
programas e o do Acordo de Parceria 
estreitamente interligados, os programas 
deverão ser apresentados o mais tardar no 
prazo de três meses a contar da data de 
apresentação do Acordo de Parceria. 
Deverá ser previsto um prazo mais longo 
para a apresentação dos programas de 
cooperação territorial europeia, a fim de 
ter em conta o caráter transnacional 
desses programas. Em especial, deve 
haver uma distinção entre os principais 
elementos do Acordo de Parceria e 
programas sujeitos a uma decisão da 
Comissão e os outros elementos que não 
estão abrangidos pela decisão da 
Comissão e podem ser alterados sob 
responsabilidade do Estado-Membro. A 
programação deverá garantir a coerência 
com o Quadro Estratégico Comum e o 
Acordo de Parceria, a coordenação entre os
Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus e os outros instrumentos 
financeiros existentes e, se aplicável, o 
contributo do Banco Europeu de 
Investimento.

Or. en

Alteração 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) No sentido de otimizar o valor 
acrescentado dos investimentos 
financiados total ou parcialmente por 
intermédio do orçamento geral da União 
nos domínios da investigação e da 
inovação, devem procurar-se sinergias, 
em particular, entre o funcionamento dos 
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Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus e do Horizonte 2020, sem deixar 
de respeitar os seus objetivos distintos. Os 
principais mecanismos para alcançar 
essas sinergias serão o reconhecimento 
das taxas fixas para os custos elegíveis do 
Horizonte 2020 para uma mesma 
operação e um mesmo beneficiário, bem 
como a possibilidade de combinar 
financiamentos de diferentes 
instrumentos da União, incluindo os 
Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus e o Horizonte 2020, na mesma 
operação, evitando simultaneamente o 
duplo financiamento. A fim de reforçar as 
capacidades de investigação e inovação 
dos intervenientes nacionais e regionais, e 
de alcançar o objetivo de criar uma 
«escada para a excelência» nas regiões 
menos desenvolvidas, deverão ser criadas 
sinergias entre os Fundos Estruturais e de 
Investimento europeus e o Horizonte 2020 
em todas as prioridades programáticas 
pertinentes.

Or. en

Alteração 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A coesão territorial foi acrescentada 
aos objetivos da coesão económica e social 
pelo Tratado, tornando-se necessário 
abordar o papel das cidades, das geografias 
funcionais e das zonas sub-regionais que 
enfrentam problemas geográficos ou 
demográficos específicos. Para o efeito, e 
para explorar adequadamente as 
potencialidades locais, é necessário 
melhorar e facilitar o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais, 

(21) A coesão territorial foi acrescentada 
aos objetivos da coesão económica e social 
pelo Tratado, tornando-se necessário 
abordar o papel das cidades, das geografias 
funcionais e das zonas sub-regionais que 
enfrentam problemas geográficos ou 
demográficos específicos. Para o efeito, e 
para explorar adequadamente as 
potencialidades locais, é necessário 
melhorar e facilitar o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais, 
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estabelecendo regras comuns e uma estreita 
coordenação de todos os Fundos QEC. A 
responsabilidade pela execução de 
estratégias de desenvolvimento local deve 
ser atribuída a grupos de ação local que 
representem os interesses das comunidades 
locais, enquanto princípio fundamental.

estabelecendo regras comuns e uma estreita 
coordenação de todos os Fundos 
Estruturais e de Investimento europeus. O 
desenvolvimento local dirigido pelas 
comunidades deve ter em conta as 
necessidades e o potencial a nível local, 
bem como as características 
socioculturais relevantes. A 
responsabilidade pela execução de 
estratégias de desenvolvimento local deve 
ser atribuída a grupos de ação local que 
representem os interesses das comunidades 
locais, enquanto princípio fundamental.

Or. en

Alteração 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os mecanismos referentes à 
determinação da área e da população 
abrangidas pelas estratégias devem ser 
definidos em pormenor nos programas 
relevantes em conformidade com as 
regras específicas dos fundos.

Or. en

Alteração 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os instrumentos financeiros são cada 
vez mais importantes para potenciar o 

(22) Os instrumentos financeiros são cada 
vez mais importantes para potenciar o 
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efeito dos Fundos QEC, devido à sua 
capacidade para combinar diferentes 
formas de recursos públicos e privados em 
prol dos objetivos de política pública, bem 
como ao facto de os mecanismos de 
financiamento renovável tornarem esse 
apoio mais sustentável a longo prazo.

efeito dos Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus, devido à sua 
capacidade para combinar diferentes 
formas de recursos públicos e privados em 
prol dos objetivos de política pública, bem 
como à sua capacidade de assegurar um 
fluxo renovável de meios financeiros para 
investimentos estratégicos, apoiando 
investimentos sustentáveis de longo prazo 
e reforçando o potencial de crescimento 
da União. A atribuição de subvenções 
deve ser sempre mantida como opção e a 
responsabilidade pela utilização da 
combinação de fundos mais adequada às 
necessidades regionais deve caber aos 
envolvidos no terreno.

Or. en

Alteração 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os instrumentos financeiros apoiados 
pelos Fundos QEC deverão ser utilizados 
para dar resposta às necessidades 
específicas do mercado, com base numa 
boa relação custo-eficácia e em 
conformidade com os objetivos dos 
programas, e não deverão dar origem ao 
afastamento do financiamento privado. Por 
conseguinte, a decisão de financiar 
medidas de apoio através de instrumentos 
financeiros deve ser determinada com base 
numa análise ex ante.

(23) Os instrumentos financeiros apoiados 
pelos Fundos Estruturais e de 
Investimento europeus deverão ser 
utilizados para dar resposta às necessidades 
específicas do mercado e, em particular, 
para responder a deficiências do mercado 
ou a situações de insuficiência de 
investimento, com base numa boa relação 
custo-eficácia e em conformidade com os 
objetivos dos programas, e não deverão 
excluir o financiamento privado. Por 
conseguinte, a decisão de financiar 
medidas de apoio através de instrumentos 
financeiros deve ser determinada com base 
numa avaliação ex ante.

Or. en
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Alteração 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os instrumentos financeiros devem ser 
concebidos e executados de forma a 
promover uma participação significativa 
dos investidores do setor privado e das 
instituições financeiras, numa base 
adequada de partilha de riscos. Para serem 
suficientemente atrativos para o setor 
privado, os instrumentos financeiros devem 
ser concebidos e executados de forma 
flexível. Consequentemente, as autoridades 
de gestão devem decidir sobre as formas 
mais adequadas para aplicar os 
instrumentos financeiros de forma a 
abordar as necessidades específicas das 
regiões-alvo, em consonância com os 
objetivos do programa relevante.

(24) Os instrumentos financeiros devem ser 
concebidos e executados de forma a 
promover uma participação significativa 
dos investidores do setor privado e das 
instituições financeiras, numa base 
adequada de partilha de riscos. Para serem 
suficientemente atrativos para o setor 
privado, os instrumentos financeiros devem 
ser simples, catalíticos, renováveis e
concebidos e executados de forma flexível. 
Consequentemente, as autoridades de 
gestão devem decidir sobre as formas mais 
adequadas para aplicar os instrumentos 
financeiros de forma a abordar as 
necessidades específicas das regiões-alvo, 
em consonância com os objetivos do 
programa relevante.

Or. en

Alteração 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Para ter em conta o caráter 
reembolsável do apoio concedido através 
dos instrumentos financeiros e para estar 
em consonância com as práticas de 
mercado, o apoio dos Fundos Estruturais 
e de Investimento europeus concedido aos 
beneficiários finais sob a forma de 
investimentos em capitais próprios ou 
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quase-capital, empréstimos ou garantias, 
bem como outros instrumentos de partilha 
do risco, pode cobrir a totalidade dos 
investimentos feitos pelos beneficiários 
finais, sem distinção de custos 
relacionados com IVA. Assim, só nos 
casos em que os instrumentos financeiros 
estão combinados com empréstimos é que 
a forma como o IVA é tido em conta ao 
nível do beneficiário final é relevante 
para efeitos da determinação da 
elegibilidade da despesa relativa ao 
empréstimo.

Or. en

Alteração 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem 
monitorizar os programas, para avaliarem a 
execução e os progressos efetuados na 
realização dos objetivos do programa. Para 
este efeito, deverão ser criados comités de 
monitorização e definidas a sua 
composição e funções para os Fundos 
QEC. Deverão ser criados comités de 
monitorização conjuntos, com vista a 
facilitar a coordenação dos Fundos QEC. 
Para uma maior eficácia, os comités de 
monitorização devem poder dirigir 
recomendações às autoridades de gestão 
sobre a aplicação do programa, cabendo-
lhes ainda monitorizar as medidas tomadas 
na sequência dessas recomendações.

(28) Os Estados-Membros devem 
monitorizar os programas, para avaliarem a 
execução e os progressos efetuados na 
realização dos objetivos do programa. Para 
este efeito, deverão ser criados comités de 
monitorização e definidas a sua 
composição e funções para os Fundos 
Estruturais e de Investimento europeus. 
Deverão ser criados comités de 
monitorização conjuntos, com vista a 
facilitar a coordenação dos Fundos 
Estruturais e de Investimento europeus. 
Para uma maior eficácia, os comités de 
monitorização devem poder dirigir 
recomendações às autoridades de gestão 
sobre a aplicação do programa, bem como 
sobre formas de reduzir o encargo 
administrativo dos beneficiários, cabendo-
lhes ainda monitorizar as medidas tomadas 
na sequência dessas recomendações.
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Or. en

Alteração 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de permitir à Comissão 
monitorizar os progressos na realização dos 
objetivos da União, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios de evolução 
sobre a execução dos seus contratos de 
parceria. Com base nesses relatórios, a 
Comissão deverá elaborar um relatório de
estratégia sobre os progressos alcançados, 
em 2017 e 2019.

(31) A fim de permitir à Comissão 
monitorizar os progressos na realização dos 
objetivos da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, bem 
como na redução das disparidades, os 
Estados-Membros devem apresentar 
relatórios de evolução sobre a execução 
dos seus Acordos de Parceria. Com base 
nesses relatórios, a Comissão deverá 
elaborar um relatório estratégico sobre os 
progressos alcançados, em 2017 e 2019.

Or. en

Alteração 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) É necessário avaliar a eficácia, a 
eficiência e o impacto da assistência dos 
Fundos QEC, a fim de melhorar a 
qualidade da execução e da conceção dos 
programas, bem como determinar o seu 
impacto em relação às metas da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e em relação ao PIB 
e ao desemprego, sempre que pertinente. 
As responsabilidades dos Estados-
Membros e da Comissão a este respeito 

(32) É necessário avaliar a eficácia, a 
eficiência e o impacto da assistência dos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus, a fim de melhorar a qualidade da 
execução e da conceção dos programas, 
bem como determinar o seu impacto em 
relação às metas da estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e em relação ao 
PIB, às necessidades regionais e locais, às 
metas climáticas e ao desemprego, à 
integração da igualdade de género, 
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deverão ser especificadas. sempre que pertinente. As 
responsabilidades dos Estados-Membros e 
da Comissão a este respeito deverão ser 
especificadas.

Or. en

Alteração 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Deve ser estabelecido um plano de 
avaliação pela autoridade responsável pela 
preparação do programa. Durante o 
período de programação, as autoridades de 
gestão devem avaliar a eficácia e o
impacto do programa. O comité de 
monitorização e a Comissão devem ser 
informados dos resultados acerca das 
avaliações, a fim de facilitar as decisões de 
gestão.

(34) Deve ser estabelecido um plano de 
avaliação pela autoridade responsável pela 
preparação do programa. Durante o 
período de programação, as autoridades de 
gestão devem assegurar a realização de 
avaliações da eficácia e do impacto do 
programa. O comité de monitorização e a 
Comissão devem ser informados dos 
resultados acerca das avaliações, a fim de 
facilitar as decisões de gestão.

Or. en

Alteração 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Devem ser efetuadas avaliações ex 
post, a fim de avaliar a eficácia e a 
eficiência dos Fundos QEC e o seu 
impacto sobre os objetivos globais dos 
referidos Fundos e a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

(35) Devem ser efetuadas avaliações ex 
post, a fim de avaliar a eficácia e a 
eficiência dos Fundos Estruturais e de 
Investimento europeus e o seu impacto 
sobre os objetivos globais e a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
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com as metas emblemáticas relevantes, o 
contributo para satisfazer as necessidades 
regionais e locais, bem como os requisitos 
específicos definidos nas regras 
específicas dos fundos. Para cada um dos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus, a Comissão deve preparar um 
relatório de síntese delineando as 
principais conclusões das avaliações ex 
post.

Or. en

Alteração 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Para garantir a eficácia, a equidade e o 
impacto sustentável da intervenção dos 
Fundos QEC, são necessárias disposições 
que assegurem a perenidade dos 
investimentos na atividade empresarial e 
nas infraestruturas, evitando que os 
referidos Fundos sejam utilizados para 
introduzir vantagens indevidas. A 
experiência demonstrou que um período 
de cinco anos é o período mínimo
adequado a ser aplicado, exceto nos casos 
em que as regras em matéria de auxílios 
estatais prevejam um período diferente. 
Convém que as ações apoiadas pelo FSE e 
ações que não impliquem um investimento 
produtivo ou um investimento em 
infraestruturas sejam excluídas do requisito 
geral de durabilidade, a não ser que tais 
requisitos derivem de regras aplicáveis em 
matéria de auxílios estatais, bem como 
excluir contribuições para, ou provenientes 
de, instrumentos financeiros.

(41) Para garantir a eficácia, a equidade e o 
impacto sustentável da intervenção dos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus, são necessárias disposições que 
assegurem a perenidade dos investimentos 
na atividade empresarial e nas 
infraestruturas, evitando que os Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus 
sejam utilizados para introduzir vantagens 
indevidas. Considera-se que um período de 
cinco anos é o período adequado a ser 
aplicado, exceto nos casos em que as 
regras em matéria de auxílios estatais 
prevejam um período diferente. Considera-
se também que, no caso de uma operação 
que envolva investimento em 
infraestruturas ou investimentos em 
produção, essa operação deve reembolsar 
o contributo dos Fundos EIE se, no prazo 
de 10 anos a contar do pagamento final 
ao beneficiário, a atividade produtiva 
estiver sujeita a deslocalização para fora 
da União. Convém que as ações apoiadas 
pelo FSE e ações que não impliquem um 
investimento produtivo ou um 



PE514.636v02-00 26/81 AM\941563PT.doc

PT

investimento em infraestruturas sejam 
excluídas do requisito geral de 
durabilidade, a não ser que tais requisitos 
derivem de regras aplicáveis em matéria de 
auxílios estatais, bem como excluir 
contribuições para, ou provenientes de, 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Ao proceder à apreciação de 
grandes projetos de investimentos 
produtivos, a Comissão deverá dispor de 
todas as informações necessárias para 
poder ponderar se a participação 
financeira dos fundos não irá resultar 
numa perda substancial de postos de 
trabalho em certos locais da União 
Europeia, a fim de garantir que o 
financiamento comunitário não favorece 
a deslocalização no interior da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Em conformidade com o princípio da 
gestão partilhada, os Estados-Membros 

(43) Em conformidade com o princípio da 
gestão partilhada, os Estados-Membros, ao 



AM\941563PT.doc 27/81 PE514.636v02-00

PT

deverão ser os principais responsáveis, 
através dos seus sistemas de gestão e de 
controlo, pela aplicação e controlo das 
operações dos programas. A fim de 
reforçar a eficácia do controlo no que se 
refere à seleção e execução das operações e 
ao funcionamento do sistema de gestão e 
de controlo, as funções da autoridade de 
gestão devem ser especificadas.

nível territorial adequado, em 
conformidade com o respetivo quadro 
institucional, jurídico e financeiro, e nos 
termos das disposições do presente 
regulamento e das regras específicas dos 
Fundos, deverão ser os principais 
responsáveis, através dos seus sistemas de 
gestão e de controlo, pela aplicação e 
controlo das operações dos programas. A 
fim de reforçar a eficácia do controlo no 
que se refere à seleção e execução das 
operações e ao funcionamento do sistema 
de gestão e de controlo, as funções da 
autoridade de gestão devem ser 
especificadas.

Or. en

Alteração 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Com o objetivo de garantir uma 
fiabilidade ex ante relativamente à 
criação e conceção dos principais 
sistemas de gestão e de controlo, os 
Estados-Membros devem designar um 
organismo de acreditação que seja 
responsável pela concessão e pela retirada 
da acreditação das autoridades de gestão 
e de controlo.

Suprimido

Or. en

Alteração 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) O pagamento a título de 
pré-financiamento no início dos programas 
garante que o Estado-Membro tem meios 
para apoiar os beneficiários no decurso da 
execução do programa, e desde a sua 
adoção. Por conseguinte, deverão ser 
previstas disposições em matéria de pré-
financiamento inicial a partir dos Fundos 
QEC. O pré-financiamento inicial deve ser 
integralmente apurado aquando do 
encerramento do programa.

(47) O pagamento a título de 
pré-financiamento no início dos programas 
garante que o Estado-Membro também tem 
meios para também apoiar previamente os 
beneficiários desde o início da execução do 
programa, permitindo que os mesmos 
tenham sustentabilidade financeira para 
efetuar os investimentos consagrados. Por 
conseguinte, deverão ser previstas 
disposições em matéria de pré-
financiamento inicial a partir dos Fundos 
Estruturais e de Investimento europeus. O 
pré-financiamento inicial deve ser 
integralmente apurado aquando do 
encerramento do programa.

Or. en

Alteração 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Com vista a salvaguardar os interesses 
financeiros da União, deverão ser tomadas 
medidas, limitadas no tempo, que 
permitam ao gestor orçamental delegado 
suspender os pagamentos sempre que 
existam dados que indiciem deficiências 
significativas no correto funcionamento 
dos sistemas de gestão e de controlo, 
irregularidades ligadas a um pedido de 
pagamento ou um incumprimento na 
apresentação de documentos para efeitos 
de apuramento de contas.

(48) Com vista a salvaguardar os interesses 
financeiros da União, deverão ser tomadas 
medidas, limitadas no tempo, que 
permitam ao gestor orçamental delegado 
suspender os pagamentos sempre que 
existam dados que indiciem deficiências 
significativas no correto funcionamento 
dos sistemas de gestão e de controlo, 
irregularidades ligadas a um pedido de 
pagamento ou um incumprimento na 
apresentação de documentos para efeitos 
de fiscalização e aprovação de contas.

Or. en
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Alteração 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) É necessário que a Comissão, os 
Estados-Membros e as autoridades 
regionais garantam uma concorrência
leal para os projetos financiados pelos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus.

Or. en

Alteração 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A fim de garantir que as despesas 
cofinanciadas pelo orçamento da União em 
qualquer exercício financeiro são utilizadas 
em conformidade com as regras aplicáveis, 
deve ser instituído um quadro adequado 
para o apuramento das contas anuais. Ao 
abrigo deste quadro, os organismos 
acreditados devem apresentar à Comissão, 
em relação a cada programa, uma 
declaração de fiabilidade da gestão, 
acompanhada das contas anuais
certificadas, de um relatório de síntese dos 
controlos e de um parecer de auditoria 
independente e de um relatório de controlo.

(49) A fim de garantir que as despesas 
cofinanciadas pelo orçamento da União em 
qualquer exercício financeiro são utilizadas 
em conformidade com as regras aplicáveis, 
deve ser instituído um quadro adequado 
para a fiscalização e aprovação das contas. 
Ao abrigo deste quadro, os organismos 
designados devem apresentar à Comissão, 
em relação a cada programa, uma 
declaração de fiabilidade da gestão, 
acompanhada das contas certificadas, de 
um relatório de síntese dos controlos e de 
um parecer de auditoria independente e de 
um relatório de controlo.

Or. en
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Alteração 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) São necessárias disposições gerais 
adicionais em relação ao funcionamento 
específico dos Fundos. Em especial, a fim 
de aumentar o seu valor acrescentado, e de 
reforçar o seu contributo para as 
prioridades da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o funcionamento desses Fundos 
deve ser simplificado e concentrado nos 
objetivos de Investimento no Crescimento 
e no Emprego e de Cooperação Territorial 
Europeia.

(52) São necessárias disposições gerais 
adicionais em relação ao funcionamento 
específico dos Fundos. Em especial, a fim 
de aumentar o seu valor acrescentado, e de 
reforçar o seu contributo para a coesão 
económica, social e territorial e para as 
prioridades da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o funcionamento desses Fundos 
deve ser simplificado e concentrado nos 
objetivos de Investimento no Crescimento 
e no Emprego e de Cooperação Territorial 
Europeia.

Or. en

Alteração 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) De forma a promover os objetivos do 
Tratado, ou seja, a coesão económica, 
social e territorial, o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego deve apoiar todas as regiões. 
Com vista a prestar um apoio equilibrado e 
gradual e a refletir os níveis de 
desenvolvimento económico e social, os 
recursos desse objetivo devem ser afetados 
a partir do FEDER e do FSE às regiões 
menos desenvolvidas, regiões em transição 
e regiões mais desenvolvidas em função do 
seu produto interno bruto (PIB) per capita 
em relação à média da UE. A fim de 

(54) De forma a promover os objetivos do 
Tratado, ou seja, a coesão económica, 
social e territorial, o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego deve apoiar todas as regiões. 
Com vista a prestar um apoio equilibrado e 
gradual e a refletir os níveis de 
desenvolvimento económico e social, os 
recursos desse objetivo devem ser afetados 
a partir do FEDER e do FSE às regiões 
menos desenvolvidas, regiões em transição 
e regiões mais desenvolvidas em função do 
seu produto interno bruto (PIB) per capita 
em relação à média da UE. A fim de 
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garantir a sustentabilidade a longo prazo 
dos investimentos dos Fundos Estruturais, 
as regiões cujo PIB per capita no período 
de 2007-2013 tenha sido inferior a 75 % da 
média do PIB da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita tenha 
aumentado para mais de 75 % da média do 
PIB da UE-27, devem receber, pelo menos, 
dois terços da sua dotação para 2007-2013. 
Os Estados-Membros cujo rendimento 
nacional bruto (RNB) per capita seja 
inferior a 90 % da média do RNB da União 
devem beneficiar, a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, do apoio do Fundo de Coesão.

garantir a sustentabilidade a longo prazo 
dos investimentos dos Fundos Estruturais, 
consolidar o desenvolvimento alcançado e 
encorajar o crescimento económico e a 
coesão social das regiões europeias, as 
regiões cujo PIB per capita no período de 
2007-2013 tenha sido inferior a 75 % da 
média do PIB da UE-25 no período de 
referência, mas cujo PIB per capita tenha 
aumentado para mais de 75 % da média do 
PIB da UE-27 e as regiões designadas 
como estando em fase de saída 
progressiva no período 2007-2013 devem 
receber, pelo menos, dois terços da sua 
dotação para 2007-2013. Os Estados-
Membros cujo rendimento nacional bruto 
(RNB) per capita seja inferior a 90 % da 
média do RNB da União devem beneficiar, 
a título do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, do apoio do 
Fundo de Coesão. Os estados insulares de 
região única elegíveis para financiamento 
do Fundo de Coesão em 2013 e as regiões 
ultraperiféricas incluídas nas categorias 
de transição, bem como as regiões mais 
desenvolvidas, devem receber, pelo menos, 
quatro quintos das suas dotações para 
2007-2013 ao abrigo dos Fundos como 
definido no artigo 1.º.

Or. en

Alteração 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 
identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 

(55) Devem ser fixados critérios objetivos 
para definir as regiões e zonas elegíveis 
para apoio dos Fundos. Para o efeito, a 
identificação das regiões e das zonas a 
nível da União deverá basear-se no sistema 
comum de classificação das regiões 
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estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS).

estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo 
à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas 
(NUTS). Deve ser prestada atenção 
especial às regiões com limitações 
naturais ou demográficas sérias e 
permanentes, tal como regiões de muito 
baixa densidade populacional e regiões 
insulares, transfronteiriças e de 
montanha, tendo em consideração o facto 
de estas características territoriais não 
corresponderem necessariamente à 
decomposição atualmente proposta pela 
classificação NUTS.

Or. en

Alteração 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e adotar critérios objetivos para a 
sua afetação às regiões e aos 
Estados-Membros. Para incentivar a 
necessária aceleração do desenvolvimento 
de infraestruturas no setor dos transportes e 
da energia, bem como no setor das 
tecnologias da informação e da 
comunicação em toda a União, deverá ser
criado o Mecanismo «Interligar a Europa». 
A afetação a um Estado-Membro das 
dotações anuais dos Fundos e dos 
montantes transferidos do Fundo de 
Coesão para o Mecanismo Interligar a 
Europa deve limitar-se a um limite 
máximo que deve ser fixado tendo em 
conta a capacidade desse Estado-Membro 

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e adotar critérios objetivos para a 
sua afetação às regiões e aos 
Estados-Membros. Para incentivar a 
necessária aceleração do desenvolvimento 
de infraestruturas no setor dos transportes e 
da energia, bem como no setor das 
tecnologias da informação e da 
comunicação em toda a União, é criado o 
Mecanismo «Interligar a Europa» (CEF). 
Deve ser concedido apoio do Fundo de 
Coesão aos projetos de infraestruturas de 
transporte com valor acrescentado 
europeu de entre os projetos pré-
identificados que se encontram listados no 
anexo I do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 que institui o Mecanismo 
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para absorver essas dotações. Além disso, 
em conformidade com o objetivo global de 
redução da pobreza, é necessário reorientar 
o regime de ajuda alimentar às pessoas 
desfavorecidas, promover a inclusão social 
e o desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 
assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE, através de uma redução 
correspondente da percentagem mínima 
dos Fundos Estruturais a afetar ao FSE em 
cada país

Interligar a Europa, o qual será atribuído a 
cada Estado-Membro em conformidade 
com o artigo 84.º, n.º 4, do presente 
regulamento. As dotações nacionais ao 
abrigo do Fundo de Coesão devem ser 
integralmente respeitadas até 31 de 
dezembro de 2016. Além disso, em 
conformidade com o objetivo global de 
redução da pobreza, é necessário reorientar 
o regime de ajuda alimentar às pessoas 
desfavorecidas, promover a inclusão social 
e o desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 
assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE, através de uma redução 
correspondente da percentagem mínima 
dos Fundos Estruturais a afetar ao FSE em 
cada país

Or. en

Alteração 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia «Europa 2020», 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 2 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

(59) No que se refere aos Fundos, com 
vista a garantir uma dotação adequada para 
cada categoria de regiões, não devem ser 
transferidos recursos entre as regiões 
menos desenvolvidas, as regiões em 
transição e as regiões mais desenvolvidas, 
exceto em circunstâncias devidamente 
justificadas relacionadas com a realização 
de um ou mais objetivos temáticos e, de 
qualquer forma, não mais de 4 % da 
dotação total para essa categoria de 
regiões.

Or. en

Alteração 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização e controlo dos programas 
operacionais apoiados pelos Fundos. Os 
programas operacionais devem fixar eixos 
prioritários correspondentes a objetivos 
temáticos, definir uma lógica de 
intervenção coerente para abordar as 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas e estabelecer o quadro para a
avaliação de desempenho. Devem também 
incluir outros elementos necessários à 
aplicação eficaz e eficiente desses 
Fundos.

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização e controlo dos programas 
operacionais apoiados pelos Fundos, a fim 
de reforçar a tónica nos resultados. É 
necessário, nomeadamente, estabelecer 
requisitos pormenorizados para o 
conteúdo dos programas operacionais. 
Tal deverá facilitar a apresentação de
uma lógica de intervenção coerente para 
abordar as necessidades de 
desenvolvimento identificadas, para
estabelecer o quadro de avaliação do 
desempenho e para apoiar a aplicação 
eficaz e eficiente dos Fundos. Como 
princípio geral, um eixo prioritário deve 
abranger um objetivo temático, um Fundo 
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e uma categoria de região. Quando 
adequado e com vista a aumentar a 
eficácia numa abordagem integrada 
tematicamente coerente, um eixo 
prioritário pode abranger mais do que 
uma categoria de regiões e combinar uma 
ou mais prioridades de investimento 
complementares do FEDER, do FSE e do 
Fundo de Coesão ao abrigo de um ou 
mais objetivos temáticos. 

Or. en

Alteração 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) Num contexto em que um 
Estado-Membro elabore apenas um 
programa por Fundo, conduzindo a uma 
situação em que tanto os programas como 
o Acordo de Parceria são elaborados a 
nível nacional, deverão ser criados 
mecanismos específicos que garantam a 
complementaridade desses documentos.

Or. en

Alteração 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 61-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-B) A fim de conciliar a necessidade de 
programas operacionais concisos que 
estabeleçam compromissos claros por 
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parte do Estado-Membro e a necessidade 
de flexibilidade com vista à adaptação a 
novas circunstâncias, deverão ser 
previstos procedimentos que permitam 
alterar, a nível nacional e dispensando 
uma decisão da Comissão, determinados 
elementos não essenciais dos programas 
operacionais.

Or. en

Alteração 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Com vista a melhorar a 
complementaridade e simplificar a 
execução, deverá ser possível combinar o 
apoio do FC e do FEDER com o apoio do 
FSE, em programas operacionais comuns 
no âmbito do objetivo de crescimento e 
emprego.

(62) Com vista a melhorar a 
complementaridade e simplificar a 
execução, deverá ser possível combinar o 
apoio do FC e do FEDER com o apoio do 
FSE em programas operacionais comuns 
no âmbito do objetivo de «Investimento no
crescimento e no emprego».

Or. en

Alteração 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Os grandes projetos representam uma 
parte substancial da despesa da União e 
assumem, frequentemente, uma 
importância estratégica no que diz respeito 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 

(63) Os grandes projetos representam uma 
parte substancial da despesa da União e 
assumem, frequentemente, uma 
importância estratégica no que diz respeito 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
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inclusivo. Por conseguinte, justifica-se que 
as operações de grande dimensão 
continuem a ser objeto de aprovação pela 
Comissão ao abrigo do presente 
regulamento. Por razões de clareza, é 
conveniente definir o conteúdo dos grandes 
projetos para este efeito. A Comissão deve 
ter igualmente a possibilidade de recusar o 
apoio a um grande projeto, quando esse 
apoio não se justifique.

inclusivo. Por conseguinte, justifica-se que 
as operações de grande dimensão 
continuem a ser objeto de aprovação pela 
Comissão ao abrigo do presente 
regulamento. Por razões de clareza, é 
conveniente definir o conteúdo dos grandes 
projetos para este efeito. A Comissão deve 
ter igualmente a possibilidade de recusar o 
apoio a um grande projeto, quando esse 
apoio não se justifique. Também devem ser 
definidas as condições específicas para as 
operações executadas ao abrigo das 
estruturas PPP.

Or. en

Alteração 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) A fim de dar aos Estados-Membros a 
possibilidade de executarem parte de um 
programa operacional utilizando uma 
abordagem baseada nos resultados, é 
conveniente prever um plano de ação 
conjunto constituído por várias ações a 
realizar por um beneficiário, com vista a 
contribuir para os objetivos do programa 
operacional. Para simplificar e reforçar a 
abordagem dos Fundos orientada para os 
resultados, a gestão do plano de ação 
conjunto deve basear-se exclusivamente 
nos objetivos intermédios, realizações e 
resultados acordados conjuntamente, tal 
como definido na decisão da Comissão que 
adota o plano de ação conjunto. O controlo 
e a auditoria de um plano de ação conjunto 
também serão limitados à realização desses 
objetivos intermédios, realizações e 
resultados. Por conseguinte, é necessário 
estabelecer regras sobre a elaboração, o 
conteúdo, a adoção, a gestão e o controlo 

(64) A fim de dar aos Estados-Membros a 
possibilidade de executarem parte de um 
programa operacional utilizando uma 
abordagem baseada nos resultados, é 
conveniente prever um plano de ação 
conjunto constituído por várias ações de 
um projeto ou de um grupo de projetos a 
realizar por um beneficiário, com vista a 
contribuir para os objetivos do programa 
operacional. Para simplificar e reforçar a 
abordagem dos Fundos orientada para os 
resultados, a gestão do plano de ação 
conjunto deve basear-se exclusivamente 
nos objetivos intermédios, realizações e 
resultados acordados conjuntamente, tal 
como definido na decisão da Comissão que 
adota o plano de ação conjunto. O controlo 
e a auditoria de um plano de ação conjunto 
também serão limitados à realização desses 
objetivos intermédios, realizações e 
resultados. Por conseguinte, é necessário 
estabelecer regras sobre a elaboração, o 
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financeiros dos planos de ação conjuntos. conteúdo, a adoção, a gestão e o controlo 
financeiros dos planos de ação conjuntos.

Or. en

Alteração 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Uma vez que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou territorial 
pressupõe uma abordagem integrada que 
envolva investimentos ao abrigo de mais 
do que um eixo prioritário de um ou vários 
programas operacionais, as ações apoiadas 
pelos Fundos devem ser realizadas 
enquanto investimento territorial integrado 
no âmbito de um programa operacional.

(65) Caso uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou territorial exija
uma abordagem integrada por envolver
investimentos ao abrigo de mais do que um 
eixo prioritário de um ou vários programas 
operacionais, as ações apoiadas pelos 
Fundos, que podem ser complementadas 
com o apoio financeiro do FEADER ou 
do FEAMP, podem ser realizadas 
enquanto investimento territorial integrado 
no âmbito de um ou vários programas 
operacionais.

Or. en

Alteração 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Para assegurar a disponibilidade de 
informações essenciais e atualizadas sobre 
a execução dos programas, é necessário 
que os Estados-Membros forneçam 
regularmente à Comissão os principais 
dados. A fim de evitar um ónus adicional 
para os Estados-Membros, tal deve 

(67) Para assegurar a disponibilidade de 
informações essenciais e atualizadas sobre 
a execução dos programas, é necessário 
que os Estados-Membros forneçam 
regularmente à Comissão os principais 
dados. A fim de evitar um ónus adicional 
para os Estados-Membros, tal deve 
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limitar-se aos dados recolhidos 
continuamente, devendo a sua transmissão 
ser realizada por via eletrónica.

limitar-se aos dados recolhidos 
continuamente, devendo a sua transmissão 
ser realizada por via eletrónica. Nos casos 
em que estas transferências incluam 
dados pessoais deve aplicar-se o disposto 
na Diretiva 95/46/CE e no Regulamento 
(CE) n.º 45/2001.

Or. en

Alteração 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) É importante dar a conhecer as 
realizações dos Fundos da União ao 
público em geral. Os cidadãos têm o direito 
de saber de que forma os recursos 
financeiros da União são investidos. A 
responsabilidade fundamental pela 
comunicação de informações adequadas ao 
público incumbirá tanto às autoridades de 
gestão como aos beneficiários. Para 
garantir uma maior eficácia em termos de 
comunicação com o público em geral e 
sinergias mais fortes entre as atividades de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados às ações de 
comunicação ao abrigo do presente 
regulamento deve igualmente contribuir 
para a comunicação instituição sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

(70) É importante dar a conhecer as 
realizações dos Fundos da União ao 
público em geral. Os cidadãos têm o direito 
de saber de que forma os recursos 
financeiros da União são investidos. A 
responsabilidade fundamental pela 
comunicação de informações adequadas ao 
público incumbirá tanto às autoridades de 
gestão como aos beneficiários, bem como 
às instituições e órgãos consultivos da 
União. Para garantir uma maior eficácia 
em termos de comunicação com o público 
em geral e sinergias mais fortes entre as 
atividades de comunicação realizadas por 
iniciativa da Comissão, os recursos 
afetados às ações de comunicação ao 
abrigo do presente regulamento deve 
igualmente contribuir para uma 
sensibilização relativamente aos objetivos 
da política de coesão e ao seu papel 
enquanto questão de real preponderância 
para os cidadãos da UE.

Or. en
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Alteração 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações sobre todos os programas 
operacionais, incluindo listas dos projetos 
apoiados no âmbito de cada programa 
operacional.

(72) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações compreensíveis e facilmente 
acessíveis sobre todos os programas 
operacionais, incluindo listas dos projetos 
apoiados no âmbito de cada programa 
operacional.

Or. en

Alteração 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) É necessário determinar os elementos 
que permitam modular a taxa de 
cofinanciamento dos Fundos para os 
programas operacionais, em especial, a fim 
de aumentar o efeito multiplicador dos 
recursos da União. É igualmente 
conveniente estabelecer as taxas máximas 
de cofinanciamento por categoria de 
região, de modo a garantir o respeito do 
princípio do cofinanciamento através de 
um nível adequado de apoio nacional.

(73) É necessário determinar os elementos 
que permitam modular a taxa de 
cofinanciamento dos Fundos para os 
programas operacionais, em especial, a fim 
de aumentar o efeito multiplicador dos 
recursos da União. É igualmente 
conveniente estabelecer as taxas máximas 
de cofinanciamento por categoria de 
região, de modo a garantir o respeito do 
princípio do cofinanciamento através de 
um nível adequado de apoio nacional, 
público e privado.

Or. en
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Alteração 444
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 74-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-A) É necessária uma maior 
transparência dos Fundos para que os 
cidadãos possam acompanhar o modo 
como fundos da União são e foram 
utilizados.

Or. fi

Alteração 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) A autoridade de certificação deverá 
elaborar e apresentar à Comissão os 
pedidos de pagamento. Deverá elaborar as 
contas anuais, certificar a integralidade, a 
exatidão e a veracidade das contas anuais, 
e assegurar que as despesas inscritas nas 
contas estão em conformidade com as 
regras nacionais e da União aplicáveis. As 
suas responsabilidades e funções devem ser 
definidas.

(76) A autoridade de certificação deverá 
elaborar e apresentar à Comissão os 
pedidos de pagamento. Deve elaborar as 
contas, certificar a integralidade, a exatidão 
e a veracidade das contas, e que as 
despesas inscritas nas contas estão em 
conformidade com as regras nacionais e da 
União. As suas responsabilidades e funções 
devem ser definidas.

Or. en

Alteração 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) A autoridade de auditoria deverá 
garantir a realização de auditorias dos 
sistemas de gestão e controlo, com base 
numa amostra adequada de operações, bem 
como das contas anuais. As suas 
responsabilidades e funções devem ser 
definidas.

(77) A autoridade de auditoria deve 
garantir que sejam realizadas auditorias dos 
sistemas de gestão e controlo, com base 
numa amostra adequada de operações, bem 
como das contas. As suas 
responsabilidades e funções devem ser 
definidas.

Or. en

Alteração 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) Para ter em conta a organização 
específica dos sistemas de gestão e de 
controlo do FEDER, do FSE, do FC e do
FEAMP, e a necessidade de prever uma 
abordagem proporcionada, é necessário 
adotar disposições específicas para a 
concessão e retirada da acreditação da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação.

(78) Em conformidade com o artigo 59.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro e para 
ter em conta a organização específica dos 
sistemas de gestão e de controlo do 
FEDER, do FSE, do FC e do FEAMP, é 
necessário adotar disposições específicas 
para a designação e termo da designação 
da autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação.

Or. en

Alteração 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 80
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Texto da Comissão Alteração

(80) Para além de regras comuns em 
matéria de gestão financeira, são 
necessárias disposições complementares 
para o FEDER, o FSE, o FC e o FEAMP. 
Em particular, com vista a assegurar uma 
fiabilidade razoável para a Comissão antes 
do apuramento anual de contas, os 
pedidos de pagamentos intercalares devem 
ser reembolsados a uma taxa de 90 % do 
montante resultante da aplicação da taxa de 
cofinanciamento de uma prioridade, como 
estabelecido na decisão que adota o 
programa operacional, à despesa elegível 
dessa prioridade. Os montantes pendentes 
devidos devem ser pagos aos Estados-
Membros na altura do apuramento anual 
de contas, desde que tenha sido atingida 
uma fiabilidade razoável em termos de 
elegibilidade da despesa para o ano 
coberto pelo procedimento de 
apuramento.

(80) Para além de regras comuns em 
matéria de gestão financeira, são 
necessárias disposições complementares 
para o FEDER, o FSE, o FC e o FEAMP. 
Em particular, com vista a assegurar uma 
fiabilidade razoável para a Comissão, os 
pedidos de pagamentos intercalares devem 
ser reembolsados a uma taxa de 90 % do 
montante resultante da aplicação da taxa de 
cofinanciamento de um eixo prioritário, 
como estabelecido na decisão que adota o 
programa operacional, à despesa elegível 
desse eixo prioritário. Os montantes 
pendentes devidos devem ser pagos aos 
Estados-Membros, desde que tenha sido 
atingida uma fiabilidade razoável em 
termos de elegibilidade da despesa.

Or. en

Alteração 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 81

Texto da Comissão Alteração

(81) Para garantir que os beneficiários 
recebem o apoio com a maior brevidade 
possível e a fim de reforçar a fiabilidade 
para a Comissão, é adequado exigir que os 
pedidos de pagamento incluam apenas a 
despesa em relação à qual o apoio tenha 
sido pago aos beneficiários. Deverá ser 
previsto um pré-financiamento anual, para 
garantir que o Estado-Membro dispõe de 
meios suficientes para operar ao abrigo de 
tais regimes. Esse pré-financiamento deve 

(81) Para garantir que os beneficiários 
recebem o apoio com a maior brevidade 
possível e a fim de reforçar a fiabilidade 
para a Comissão, é adequado exigir que os 
pedidos de pagamento incluam apenas a 
despesa em relação à qual o apoio tenha 
sido pago aos beneficiários. Deverá ser 
previsto um pré-financiamento anual, para 
garantir que o Estado-Membro dispõe de 
meios suficientes para operar ao abrigo de 
tais regimes. Esse pré-financiamento deve 
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ser regularizado anualmente, aquando do 
apuramento de contas.

estar em conformidade com os 
procedimentos definidos no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) É necessário especificar o 
procedimento de apuramento anual das
contas aplicável aos Fundos, a fim de 
garantir uma base clara e a segurança 
jurídica dessas disposições. É importante 
prever uma possibilidade limitada de o 
Estado-Membro incluir uma provisão nas 
suas contas anuais para um determinado 
montante sujeito a um procedimento em 
curso junto da autoridade de auditoria.

(83) É necessário especificar o 
procedimento de fiscalização e aprovação 
de contas por parte da Comissão aplicável 
aos Fundos, a fim de garantir uma base 
clara e a segurança jurídica dessas 
disposições. É importante prever uma 
possibilidade limitada de o 
Estado-Membro incluir uma provisão nas 
suas contas para um determinado montante 
sujeito a um procedimento em curso junto 
da autoridade de auditoria.

Or. en

Alteração 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) O procedimento de apuramento 
anual das contas deve ser acompanhado 
do encerramento anual das operações 
concluídas (para o FEDER, o FC e o 
FEAMP) ou despesas (para o FSE). A fim 
de reduzir os custos associados ao 
encerramento final dos programas 

Suprimido
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operacionais, diminuir os encargos 
administrativos para os beneficiários e 
proporcionar segurança jurídica, o 
encerramento anual deve ser obrigatório, 
limitando assim o período durante o qual 
os documentos comprovativos têm de ser 
mantidos e durante o qual as operações 
podem ser objeto de auditoria e ser 
impostas correções financeiras.

Or. en

Alteração 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à adoção dos 
elementos do Quadro Estratégico Comum, 
relacionados com as ações indicativas de 
elevado valor acrescentado europeu e os 
correspondentes princípios de execução, e 
prioridades para cooperação, às regras 
adicionais relativas à afetação da reserva 
de desempenho, à definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante,
combinação de apoios, elegibilidade, tipos 
de atividades não apoiadas), às regras 
relativas a certos tipos de instrumentos 
financeiros instituídos aos níveis nacional, 
regional, transnacional ou transfronteiriço, 
às regras relativas a acordos de 
financiamento, transferência e gestão de 

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à metodologia 
utilizada para fornecer informações sobre 
o apoio para os objetivos das alterações 
climáticas, aos critérios para a definição 
da zona e da população abrangidas pelas 
estratégias de desenvolvimento local, às 
regras pormenorizadas sobre os 
instrumentos financeiros (combinação de 
apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas às disposições mínimas a incluir 
nos acordos de financiamento e 
documentos estratégicos, transferência e 
gestão de ativos, gestão e controlo, às 
regras relativas aos pedidos de pagamento 
e estabelecimento de um sistema de 
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ativos, modalidades de gestão e controlo, 
às regras relativas aos pedidos de 
pagamento e estabelecimento de um 
sistema de capitalização de frações anuais, 
à definição da taxa fixa para operações 
geradoras de receitas, da taxa fixa para 
custos indiretos objeto de subvenção com 
base nos métodos existentes e taxas 
correspondentes, aplicáveis nas políticas da 
União, às responsabilidades dos 
Estados-Membros no que respeita ao 
procedimento de comunicação de 
irregularidades e de recuperação de 
montantes pagos indevidamente, às 
modalidades do intercâmbio de 
informações sobre as operações, às 
modalidades relativas a pistas de auditoria 
adequadas, às condições das auditorias 
nacionais, aos critérios de acreditação das 
autoridades de gestão e de certificação, à 
identificação dos suportes de dados 
acordados por consenso e aos critérios para 
definir o nível de correção financeira a 
aplicar. Deverão igualmente ser atribuídos 
poderes à Comissão para alterar, por meio 
de atos delegados, os anexos I e VI, que 
contêm ambos elementos não essenciais 
do presente regulamento, a fim de dar 
resposta às futuras necessidades de 
adaptação. É particularmente importante 
que a Comissão realize consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive junto de peritos.

capitalização de frações anuais, à definição 
da taxa fixa e do método de cálculo do 
valor corrente da receita líquida para 
operações geradoras de receitas, da taxa 
fixa para custos indiretos objeto de 
subvenção com base nos métodos 
existentes e taxas correspondentes, 
aplicáveis nas políticas da União, à 
metodologia a utilizar na realização da 
análise custo-benefício dos grandes 
projetos, à decisão sobre a prorrogação do 
período aplicável para operações 
executadas ao abrigo das estruturas PPP, 
às responsabilidades dos Estados-Membros 
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às regras pormenorizadas 
para a criação de um sistema de registo e 
armazenamento de dados em formato 
computorizado para cada operação e às 
modalidades do intercâmbio de 
informações sobre as operações, aos 
critérios para avaliar a conformidade das 
autoridades relativamente ao controlo 
interno, à gestão de risco, às atividades de 
controlo, aos sistemas de informação, 
comunicação e monitorização, às pistas de 
auditoria adequadas, às condições das 
auditorias nacionais, à identificação dos 
suportes de dados acordados por consenso, 
às regras referentes à utilização de dados 
recolhidos durante as auditorias, às 
regras pormenorizadas relativas a casos 
encarados como deficiências graves na 
aceção do artigo 136.º e aos critérios para 
definir o nível de correção financeira a 
aplicar. Deverão igualmente ser atribuídos 
poderes à Comissão para alterar o anexo V, 
a fim de dar resposta às futuras 
necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
realize consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive junto de 
peritos.

Or. en
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Alteração 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de 
afetação da reserva de desempenho, as 
decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos Estados-
Membros, as decisões sobre o montante a 
transferir da dotação do Fundo de Coesão 
atribuída a cada Estado-Membro para o 
mecanismo «Interligar a Europa», as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

(90) Relativamente a todos os Fundos
Estruturais e de Investimento europeus, 
devem ser atribuídos poderes à Comissão, 
através de atos de execução, para adotar as 
decisões que aprovam os Acordos de 
Parceria e, em caso de anulação, as 
decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 
cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos Estados-
Membros, as decisões sobre o apoio a 
conceder do Fundo de Coesão para 
projetos de infraestruturas de transporte 
de valor acrescentado europeu e projetos 
pré-identificados que se encontram 
listados no anexo I do Regulamento (UE) 
n.º […]/2012 que institui o mecanismo 
«Interligar a Europa» que será aplicado 
em cada Estado-Membro, as decisões 
sobre o montante a transferir da dotação 
dos Fundos Estruturais atribuída a cada 
Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras, as decisões 
sobre o montante a imputar aos Fundos 
para o exercício contabilístico e o saldo 
anual devido ao Estado-Membro ou a 
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recuperar.

Or. en

Alteração 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 91

Texto da Comissão Alteração

(91) De forma a garantir condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, os poderes de execução 
relacionados com a metodologia dos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas, as modalidades e condições 
uniformes de monitorização dos 
instrumentos financeiros, as condições 
uniformes de monitorização e de 
prestação de informação sobre a 
monitorização dos instrumentos 
financeiros, o método de cálculo das 
receitas líquidas para os projetos 
geradores de receitas, o sistema eletrónico 
de intercâmbio de dados entre os 
Estados-Membros e a Comissão, o modelo 
de programa operacional a apoiar pelos 
Fundos, a nomenclatura das categorias de 
intervenção, o formato relativo às 
informações sobre grandes projetos e a 
metodologia a utilizar para analisar o 
custo-benefício dos grandes projetos, o 
modelo do plano de ação conjunto, o 
modelo dos relatórios de execução anuais e 
finais, certas características técnicas das 
ações de informação e publicidade e as 
respetivas instruções, as regras do 
intercâmbio de informação entre os 
beneficiários e as autoridades de gestão, as 
autoridades de certificação e as autoridades 
de auditoria, bem como os organismos 
intermediários, o modelo de declaração 
relativa à gestão, os modelos da estratégia 
de auditoria, o parecer e o relatório de 

(91) De forma a garantir condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, os poderes de execução 
relacionados com as modalidades e 
condições uniformes de monitorização dos 
instrumentos financeiros, os modelos de 
comunicação de informações sobre a 
monitorização dos instrumentos 
financeiros, o sistema eletrónico de 
intercâmbio de dados entre os 
Estados-Membros e a Comissão, o modelo 
de programa operacional a apoiar pelos 
Fundos, a nomenclatura das categorias de 
intervenção, o formato relativo às 
informações sobre grandes projetos, o 
modelo do plano de ação conjunto, o 
modelo dos relatórios de execução anuais e 
finais, certas características técnicas das 
ações de informação e publicidade e as 
respetivas instruções, as regras do 
intercâmbio de informação entre os 
beneficiários e as autoridades de gestão, as 
autoridades de certificação e as autoridades 
de auditoria, bem como os organismos 
intermediários, o modelo de comunicação 
de informações e pareceres do organismo 
de auditoria independente e o modelo 
para a descrição do sistema de gestão e 
controlo, o modelo para as contas, o 
modelo de declaração relativa à gestão, os 
modelos da estratégia de auditoria, o 
parecer e o relatório de controlo anual, a 
metodologia do método de amostragem e o 
modelo dos pedidos de pagamento, devem 
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controlo anual, a metodologia do método 
de amostragem, as regras relativas à 
utilização de dados recolhidos durante as 
auditorias e o modelo dos pedidos de 
pagamento, devem ser exercidos em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

ser exercidos em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en

Alteração 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 93

Texto da Comissão Alteração

(93) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, nomeadamente a 
redução das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões e das ilhas menos 
favorecidas, designadamente as zonas 
rurais, as zonas afetadas pela transição 
industrial e as regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode 
ser mais facilmente alcançado a nível da 
União, a União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidadade, consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para se alcançar aquele 
objetivo.

(93) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, nomeadamente a 
redução das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões e das ilhas menos 
favorecidas, designadamente as zonas 
rurais, as zonas afetadas pela transição 
industrial e as regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, entre outras, as regiões mais 
setentrionais com densidade populacional 
muito baixa, as regiões insulares, 
fronteiriças e montanhosas, as regiões 
ultraperiféricas, as áreas urbanas 
desfavorecidas e as cidades fronteiriças 
remotas, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode 
ser mais facilmente alcançado a nível da 
União, a União pode adotar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
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proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para se alcançar aquele 
objetivo.

Or. en

Alteração 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «quadro estratégico», um ou vários 
documentos a nível nacional ou regional 
que definem um número limitado de 
prioridades coerentes estabelecidas com 
base em dados concretos e um calendário 
para a sua implementação, e que pode 
incluir um mecanismo de monitorização;

Or. en

Alteração 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) «estratégia de especialização 
inteligente», as estratégias nacionais e 
regionais que definem prioridades para se 
conseguir uma vantagem competitiva 
desenvolvendo e combinando os pontos 
fortes inerentes à investigação e inovação 
com as necessidades empresariais para 
responder, de forma coerente, a 
oportunidades emergentes e aos 
desenvolvimentos do mercado, evitando 
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ao mesmo tempo a duplicação e 
fragmentação de esforços ao nível da UE, 
e que podem assumir a forma ou estar 
incluídas num quadro estratégico, 
nacional ou regional, para a investigação 
e a inovação;

Or. en

Alteração 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

(25) «exercício contabilístico», o período, 
para efeitos da parte III e parte IV, 
compreendido entre 1 de julho e 30 de 
junho, exceto no primeiro exercício 
contabilístico, ao qual se aplica o período 
compreendido entre a data de início da 
elegibilidade das despesas e 30 de junho de 
2015. O último exercício contabilístico 
será o período compreendido entre 
1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2023;

(25) «exercício contabilístico», o período, 
para efeitos da parte III, compreendido 
entre 1 de julho e 30 de junho, exceto no 
primeiro exercício contabilístico, ao qual 
se aplica o período compreendido entre a 
data de início da elegibilidade das despesas 
e 30 de junho de 2015. O último exercício 
contabilístico será o período compreendido 
entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 
2024;

Or. en

Alteração 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) «condições ex ante aplicáveis», um 
fator crítico concreto e predefinido com 
precisão, que constitui um requisito 
prévio para a realização eficaz e eficiente 
do objetivo específico estabelecido para 
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uma prioridade de investimento ou uma 
prioridade da União, que está direta e 
verdadeiramente relacionado com essa 
realização e tem um impacto direto sobre 
a mesma;

Or. en

Alteração 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) «objetivo específico», o resultado 
para o qual uma prioridade de 
investimento ou uma prioridade da União 
deverá contribuir num contexto específico 
nacional ou regional, através de ações ou 
medidas empreendidas no âmbito de uma 
prioridade;

Or. en

Alteração 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações relevantes 

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização dos 
objetivos do artigo 174.º do Tratado.
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do Conselho adotadas nos termos do 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado.

Or. fr

Alteração 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) promover transportes sustentáveis e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais redes de infraestruturas e 
completar as ligações transfronteiriças em 
falta;

Or. en

Alteração 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) promoção do emprego e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores;

(8) promover o emprego e a formação, 
além de apoiar a mobilidade dos 
trabalhadores nas bacias e setores de 
emprego em que tal seja necessário;

Or. fr

Alteração 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer os 
elementos específicos do Quadro 
Estratégico Comum relacionados com a 
fixação de ações indicativas de elevado 
valor acrescentado europeu e os 
correspondentes princípios de execução 
para cada objetivo temático, e com as 
prioridades de cooperação.

Suprimido

Or. fr

Alteração 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
objetivos identificados no artigo 174.º do 
Tratado.

Or. fr

Alteração 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As condicionalidades ex ante devem ser 
definidas para cada Fundo QEC nas regras 
específicas dos Fundos.

1. As condicionalidades ex ante devem ser 
definidas para cada Fundo abrangido pelos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus nas regras específicas dos 
Fundos. Uma condição ex ante é um pré-
requisito e deve ser aplicada apenas 
quando existe uma ligação direta e 
impacto na aplicação eficaz dos Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus.

Or. en

Alteração 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condicionalidades ex ante devem ser 
definidas para cada Fundo QEC nas 
regras específicas dos Fundos.

Suprimido

Or. en

Alteração 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros, em conformidade 
com o artigo 4.º, n.º 4, devem avaliar se as 
condicionalidades ex ante aplicáveis 
definidas nas regras específicas dos 
fundos foram cumpridas.
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Or. en

Alteração 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem avaliar, em 
conformidade com os respetivos quadros 
institucionais e jurídicos e no contexto do 
estabelecimento do Acordo de Parceria e 
dos programas se as condicionalidades 
ex ante definidas nas respetivas regras 
específicas do fundos e as 
condicionalidades ex ante previstas no 
anexo V, secção 2, são aplicáveis aos 
objetivos específicos a alcançar face às 
prioridades dos respetivos programas e se 
as condicionalidades ex ante aplicáveis 
estão cumpridas. As condições ex ante 
apenas são aplicáveis na medida em que e 
desde que a definição prevista no 
artigo 2.º seja respeitada no que se refere 
aos objetivos específicos visados no 
âmbito das prioridades do programa. A 
avaliação da aplicabilidade deve, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 5, ter 
em conta o princípio da 
proporcionalidade relativamente ao nível 
de apoio atribuído. A avaliação do 
cumprimento deve limitar-se aos critérios 
definidos nas regras específicas dos 
fundos.

Or. en

Alteração 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. O Acordo de Parceria deve incluir uma 
síntese da avaliação do cumprimento das 
condicionalidades ex ante aplicáveis a 
nível nacional e para aquelas que, nos 
termos da avaliação referida no n.º 2, não 
estiverem cumpridas na data de 
apresentação do Acordo de Parceria, 
definir as prioridades afetadas, os 
organismos responsáveis, as ações a 
tomar para cumprir a condicionalidade 
ex ante e o calendário de execução dessas 
ações. Cada programa deve, em 
conformidade com as regras específicas 
dos fundos, indicar as condicionalidades 
ex ante aplicáveis que, nos termos da 
avaliação referida no n.º 2, não estejam 
cumpridas à data de apresentação do 
Acordo de Parceria. Os Estados-Membros 
devem cumprir estas condicionalidades 
ex ante até 31 de dezembro de 2016 e 
apresentar um relatório sobre o respetivo 
cumprimento o mais tardar até à data da 
apresentação do relatório anual de 
execução em 2017 ou do relatório 
intercalar em 2017, nos termos do 
artigo 44.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros definem 
pormenorizadamente as ações a tomar no 
prazo estabelecido que visam garantir o 
cumprimento das condicionalidades 
ex ante, incluindo o calendário para a sua 
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programas relevantes. execução, nos programas relevantes.

Or. en

Alteração 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão avaliará a coerência e 
adequação das informações prestadas 
pelo Estado-Membro sobre a 
aplicabilidade das condições ex ante e 
sobre o cumprimento das condições 
ex ante aplicáveis no quadro da sua 
avaliação do Acordo de Parceria e/ou dos 
programas. Esta avaliação da 
aplicabilidade deve, em conformidade 
com o artigo 4.º, n.º 5, ter em conta o 
princípio da proporcionalidade 
relativamente ao nível de apoio atribuído. 
Esta avaliação de cumprimento deve 
limitar-se aos critérios definidos nas 
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regras específicas dos fundos e deve 
respeitar as competências nacionais e 
regionais para decidir sobre as medidas 
políticas específicas e adequadas, 
incluindo o conteúdo das estratégias.

Or. en

Alteração 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Em caso de divergência entre a 
Comissão e um Estado-Membro sobre a 
aplicabilidade da condição ex ante ao 
objetivo específico das prioridades de um 
programa ou sobre o seu cumprimento, 
tanto a aplicabilidade nos termos do 
artigo 2.º como o incumprimento devem 
ser comprovados pela Comissão.

Or. en

Alteração 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um
programa na pendência da conclusão 

5. A Comissão avalia a coerências das
informações fornecidas relativamente à
aplicabilidade e ao cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Acordo de Parceria e dos 
programas. De acordo com as regras 
específicas dos fundos, a Comissão pode 
decidir, ao adotar um programa, suspender 
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satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condicionalidade 
ex ante. A não realização das ações para 
cumprir a condicionalidade ex ante de 
acordo com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

a totalidade ou parte de quaisquer 
pagamentos intercalares ao respetivo
programa, na pendência da conclusão 
satisfatória das ações destinadas a garantir 
o cumprimento de uma condicionalidade 
ex ante que seja fundamental para a 
consecução dos objetivos desse programa. 
A não realização das ações para cumprir a 
condicionalidade ex ante de acordo com o 
prazo previsto no programa constitui uma 
razão para a suspensão dos pagamentos 
pela Comissão, de acordo com as regras 
específicas dos fundos. A suspensão dos 
pagamentos deve ser anulada sem 
demora, assim que o Estado-Membro 
cumprir as condicionalidades ex ante 
aplicáveis ao programa.

Or. en

Alteração 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Comissão pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares à prioridade 
pertinente desse programa na pendência da 
conclusão das ações referidas no n.º 3, se 
tal for necessário para evitar que se 
comprometa significativamente a eficácia 
e eficiência da realização dos objetivos 
específicos da prioridade em questão. O 
insucesso na realização das ações para 
cumprir uma condicionalidade ex ante 
aplicável que não tenha sido cumprida na 
data da apresentação do respetivo 
programa, no prazo previsto no n.º 3,
constitui uma base para a suspensão dos 
pagamentos intercalares pela Comissão 
destinados às partes afetadas do 
programa. Em ambos os casos, o âmbito 
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da suspensão é proporcional, tendo em 
conta as ações a realizar e os fundos em 
risco.

Or. en

Alteração 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As disposições do n.º 5 não são 
aplicáveis em caso de divergência entre a 
Comissão e o Estado-Membro sobre a não 
aplicabilidade de uma condição ex ante 
ou sobre o facto de uma condição ex ante 
ter sido cumprida, como indicado pela 
aprovação do programa e do Acordo de 
Parceria, ou na ausência de observações 
da Comissão no prazo de 60 dias a contar 
da data da apresentação do relatório 
referido no n.º 3.

Or. en

Alteração 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. A Comissão anula sem demora a 
suspensão dos pagamentos intercalares 
para uma prioridade se o Estado-Membro 
tiver adotado ações relativas ao 
cumprimento das condições ex ante 
aplicáveis a esse programa e que não 
tinham sido cumpridas no momento da 
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decisão de suspensão da Comissão. Anula 
igualmente sem demora a suspensão se, 
na sequência de uma alteração do 
programa relacionado com a prioridade 
em questão, a condição ex ante em causa 
já não for aplicável.

Or. en

Alteração 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os n.os 1 a 5 não são aplicáveis a 
programas abrangidos pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia.

6. Os n.os 1 a 5-B não são aplicáveis a 
programas abrangidos pelo objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia.

Or. en

Alteração 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos afetados 
a cada Fundo QEC e a cada Estado-
Membro, com exceção dos recursos
afetados para o objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, para a Iniciativa 
para o Emprego dos Jovens, e para
execução do título V do Regulamento
FEAMP, a afetar em conformidade com as 
disposições previstas no artigo 20.º.

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos afetados 
ao FEDER, ao FSE e ao Fundo de 
Coesão, ao abrigo do objetivo 
«Investimento no crescimento e no 
emprego» referido no artigo 81.º, n.º 2, 
alínea a), bem como ao FEADER e à
execução do título V do FEAMP, que será 
criada no Acordo de Parceria e nos 
programas em conformidade com o 
quadro definido no anexo II e afetada às 
prioridades específicas em conformidade 
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com o artigo 20.º.
Os recursos seguintes são excluídos para 
efeitos do cálculo da reserva de 
desempenho:
a) Os recursos afetados à Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens, tal como definido no 
programa operacional em conformidade 
com o artigo 15.º, alínea iii) do 
Regulamento (2013/…) do FSE;
b) Os recursos afetados à assistência 
técnica por iniciativa da Comissão em 
conformidade com as regras específicas 
dos fundos;
c) Os recursos transferidos para o 
Mecanismo Interligar a Europa do Fundo 
de Coesão em conformidade com o 
artigo 84.º, n.º 4;
d) Os recursos transferidos para o Fundo 
Europeu de Ajuda às Pessoas Mais 
Carenciadas em conformidade com o 
artigo 84.º, n.º 5;
e) Os recursos afetados a ações 
inovadoras para o desenvolvimento 
urbano sustentável em conformidade com 
o artigo 84.º, n.º 7.

Or. en

Alteração 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho, pode aplicar correções 

Suprimido
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financeiras às prioridades em causa, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. São conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 140.º, com 
vista a estabelecer os critérios e a 
metodologia para determinar o nível de 
correção financeira a aplicar.

Or. en

Alteração 487
Andrey Kovatchev

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho, pode aplicar correções 
financeiras às prioridades em causa, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. São conferidos poderes à
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 140.º, com 
vista a estabelecer os critérios e a 
metodologia para determinar o nível de 
correção financeira a aplicar.. .

4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos relacionados apenas com os 
indicadores financeiros, os indicadores de 
resultados e as principais etapas de 
execução estabelecidos no quadro de 
desempenho, devido a deficiências de 
execução claramente identificadas que 
tenham sido previamente comunicadas 
pela Comissão nos termos do artigo 44.º, 
n.º 7, após consultas estreitas com o 
Estado-Membro em causa, e o 
Estado-Membro não tiver tomado as 
medidas corretivas necessárias para dar 
resposta a essa ação corretiva no sentido 
de eliminar as referidas deficiências, a 
Comissão pode, não obstante o artigo 77.º, 
aplicar correções financeiras às prioridades 
em causa, em conformidade com as regras 
específicas dos fundos.

Ao aplicar as correções financeiras, a
Comissão tem em conta – no respeito pelo 
princípio da proporcionalidade – o nível 
de absorção e os fatores externos que 
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contribuíram para o insucesso.
As correções financeiras não são 
aplicáveis quando a não realização dos 
objetivos se deve ao impacto de fatores 
socioeconómicos ou ambientais, a 
alterações significativas nas condições 
económicas ou ambientais de um 
Estado-Membro ou devido a razões de 
força maior que tenham afetado 
gravemente a execução das prioridades 
em causa em termos de atraso razoável na 
execução.

Or. en

Alteração 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) se o Estado-Membro em causa adotou o 
euro, recebe uma assistência 
macrofinanceira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/2010;

(a) se o Estado-Membro em causa recebeu 
um empréstimo da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/2010;

Or. en

Alteração 489
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O apoio dos instrumentos financeiros 
deve basear-se numa avaliação ex ante 
que tenha comprovado deficiências de 
mercado ou situações de insuficiência de 
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investimento, bem como o nível estimado 
e âmbito das necessidades de investimento 
público, incluindo tipos de instrumentos 
financeiros a apoiar. Essa avaliação 
ex ante deve incluir:
(a) Uma análise das condições deficientes 
de mercado, das situações de investimento 
insuficiente e das necessidades de 
investimento em áreas de intervenção e 
objetivos temáticos ou prioridades de 
investimento a considerar com vista a 
contribuir para alcançar os objetivos 
específicos definidos no âmbito de uma 
prioridade ou medida e para receber 
apoio através de instrumentos financeiros. 
Esta análise deve basear-se na 
metodologia das boas práticas 
disponíveis;
(b) Uma avaliação do valor acrescentado 
dos instrumentos financeiros que se 
considera deverem ser apoiados pelos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
europeus, da coerência com outras 
formas de intervenção pública dirigida ao
mesmo mercado, das eventuais 
implicações dos auxílios estatais, da 
proporcionalidade da intervenção prevista 
e medidas para minimizar a distorção de 
mercado;
(c) Uma estimativa dos recursos públicos 
e privados adicionais que potencialmente 
precisarão de ser angariados pelo 
instrumento financeiro até ao nível do 
beneficiário final (efeito de alavancagem 
esperado), incluindo, se for caso disso, 
uma avaliação da necessidade e do nível 
de remuneração preferencial para atrair a 
contrapartida de recursos por parte dos 
investidores privados e/ou uma descrição 
dos mecanismos que serão utilizados para 
definir essa necessidade; e
(d) Uma avaliação dos ensinamentos 
tirados de instrumentos semelhantes e 
avaliações ex ante realizadas 
anteriormente pelos Estados-Membros e a 
forma de aplicar no futuro esses 
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ensinamentos; extensão dessa 
remuneração preferencial, tal como um 
processo de avaliação concorrencial ou 
adequadamente independente;
(e) A estratégia de investimento proposta, 
incluindo a análise das várias opções para 
a adoção de medidas de execução na 
aceção do artigo 33.º, produtos 
financeiros a oferecer, beneficiários finais 
visados, combinação com o apoio de 
subvenções conforme previsto, consoante 
o caso;
(f) Uma especificação dos resultados 
previstos e a forma como o instrumento 
financeiro poderá vir a contribuir para 
atingir os objetivos específicos definidos 
no âmbito da prioridade ou medida 
pertinente, incluindo indicadores para 
essa contribuição;

Or. en

Alteração 490
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. No que diz respeito aos instrumentos 
financeiros previstos no artigo 33.º, n.º 1, 
alínea a), e aos instrumentos financeiros 
previstos no artigo 33.º, n.º 1, alínea b), 
implementados em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 4, alíneas a) e b), os 
pedidos para os pagamentos intercalares 
das contribuições dos programas pagas ao 
instrumento financeiro serão faseados ao 
longo do período de elegibilidade em 
conformidade com as seguintes 
condições:
(a) O montante da contribuição do 
programa pago para o instrumento 
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financeiro incluído em cada pedido de 
pagamento intercalar apresentado 
durante o período de elegibilidade 
indicado no artigo 55.º, n.º 2, não deve 
exceder 25 % do montante total das 
contribuições do programa alocadas ao 
instrumento financeiro no âmbito do 
acordo de financiamento pertinente, 
correspondentes à despesa, na aceção do 
artigo 36.º, n.º 1, alíneas a), b) e d), a 
pagar previsivelmente durante o período 
de elegibilidade referido no artigo 55.º, 
n.º 2. Os pedidos de pagamento intercalar 
apresentados após o período de 
elegibilidade indicado no artigo 55.º, n.º 2
devem incluir o montante total das 
despesas elegíveis na aceção do 
artigo 36.º;
(b) Os pedidos de pagamento intercalar a 
que se refere a alínea a) podem incluir até 
25 % do montante total do 
cofinanciamento nacional referido no 
artigo 33.º, n.º 8, a pagar ao instrumento 
financeiro, ou a nível dos beneficiários 
finais para despesas, na aceção do 
artigo 36.º, n.º 1, alíneas a), b) e d), 
durante o período de elegibilidade 
indicado no artigo 55.º, n.º 2;
(c) Os pedidos de pagamento intercalar 
seguintes apresentados durante o período 
de elegibilidade indicado no artigo 55.º, 
n.º 2 só devem ser feitos:
(i) para o segundo pedido de pagamento 
intercalar, quando pelo menos 60 % do 
montante incluído no primeiro pedido de 
pagamentos intercalares tiver sido 
despendido como despesa elegível na 
aceção do artigo 36.º, n.º 1, alíneas a), b) 
e d);
(ii) para o terceiro e subsequentes pedidos 
de pagamento intercalar, quando pelo 
menos 70 % dos montantes incluídos nos 
anteriores pedidos de pagamentos 
intercalares tiverem sido despendidos 
como despesa elegível, na aceção do 
artigo 36.º, n.º 1, alíneas a), b) e d);
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(d) Cada pedido de pagamento intercalar 
que inclua despesas relacionadas com os 
instrumentos financeiros deve indicar 
separadamente o montante total das 
contribuições do programa pagas para o 
instrumento financeiro e os montantes 
pagos como despesas elegíveis, na aceção 
do artigo 36.º, n.º 1, alíneas a), b) e d).
No encerramento, o pedido de pagamento 
do saldo final deve incluir o montante 
total das despesas elegíveis referidas no 
artigo 36.º.

Or. en

Alteração 491
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) no caso do fornecimento de terrenos ou 
imóveis, o valor é certificado por um perito 
independente qualificado ou por um 
organismo oficial devidamente autorizado, 
não excedendo o limite estabelecido no 
n.º 3, alínea b);

(d) no caso do fornecimento de terrenos ou 
imóveis, o valor é certificado através de 
uma investigação realizada de forma 
transparente e adequada por um perito 
independente qualificado ou por um 
organismo oficial devidamente autorizado, 
não excedendo o limite estabelecido no 
n.º 3, alínea b);

Or. bg

Justificação

No que diz respeito à certificação do valor, é necessário assegurar que os requisitos para a 
seleção de um perito independente qualificado ou de um organismo oficial são rigorosamente 
cumpridos, a fim de permitir a máxima transparência dos procedimentos de seleção e a 
prevenção de abusos.

Alteração 492
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) população elegível, prosperidade 
regional, tem em conta, quando relevante, 
a situação específica das regiões com 
desvantagens naturais ou demográficas 
graves e permanentes, taxa de 
desemprego, taxa de emprego, níveis de 
instrução e densidade populacional, 
rendimento líquido ajustado por 
habitante, taxa de abandono escolar, 
disparidades sub-regionais (NUTS 3) e 
índice de vulnerabilidade demográfica
para as regiões mais desenvolvidas

Or. es

Alteração 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «despesa pública ou despesa estrutural 
equivalente», o total da formação bruta de 
capital fixo das administrações públicas 
comunicado nos programas de 
estabilidade e convergência, preparados 
pelos Estados-Membros, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1466/9729, com vista a apresentar a 
sua estratégia orçamental a médio prazo;

(1) «despesa pública ou despesa estrutural 
equivalente», o total da formação bruta de 
capital fixo das administrações públicas;

Or. en

Alteração 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As despesas estruturais públicas ou 
equivalentes suportadas pelos 
Estados-Membros no âmbito do 
cofinanciamento dos programas 
cofinanciados pelos Fundos Estruturais 
não são incluídas nas despesas estruturais 
públicas ou equivalentes tidas em conta 
no acordo de parceria para a verificação 
do respeito do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, já que constituem uma 
obrigação que deriva diretamente do 
respeito do princípio da adicionalidade, 
um princípio fundamental da política de 
coesão; por conseguinte, as despesas 
públicas suportadas pelos 
Estados-Membros no âmbito do 
cofinanciamento dos programas 
cofinanciados pelos Fundos Estruturais 
devem ser excluídas das restrições do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma 
vez que se destinam a apoiar a 
competitividade, o crescimento e a criação 
de emprego.

Or. it

Alteração 495
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
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) 85 % para as regiões menos 
desenvolvidas dos Estados-Membros e 
para as regiões ultraperiféricas, incluindo 
financiamento adicional, e para Estados-
Membros compostos por uma única 
região elegível para o regime de transição 
do Fundo de Coesão em 1 de janeiro de 
2014;

Or. en
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Alteração 496
Michael Theurer

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros podem, por sua 
própria iniciativa, designar um organismo 
de coordenação que será responsável por 
transmitir informações e fazer a 
articulação com os beneficiários e os 
cidadãos interessados, bem como por 
estabelecer o contacto entre eles e as 
respetivas autoridades de gestão.

Or. en

Alteração 497
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) atualizar o sítio Web nacional 
público comum no que se refere aos 
vários fundos da União, divulgando a 
utilização das dotações dos Fundos em 
anos anteriores e, tanto quanto possível, a 
utilização proposta dos mesmos no ano 
em curso, de modo a que seja de fácil 
compreensão para o público em geral; 

Or. fi

Alteração 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
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 2025, inclusive, 
o Estado-Membro apresenta os 
documentos referidos no artigo 59.º, n.º 5, 
do Regulamento Financeiro, dentro do 
prazo fixado no mesmo artigo, a saber:

Or. en

Alteração 499
Andrey Kovatchev

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em caso de acordo, o 
Estado-Membro pode reutilizar os fundos 
em causa em conformidade com o 
artigo 135.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 142 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é concedida por 
prazo indeterminado, a partir da data de
entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos...1 é concedida à Comissão por um 
período de 3 anos a partir de …2. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do período de três 
anos. A delegação de poderes é 
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tacitamente prorrogada até à revisão do 
presente regulamento, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem pelo menos três meses antes 
do final desse prazo.

______________
1 (inserir os números de todos os artigos 
que preveem a adoção de atos delegados)
2 JO: (inserir a data de entrada em vigor 
do presente regulamento).

Or. en

Alteração 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 142 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

 A delegação de poderes referida nos 
artigos 5.º, n.º 3, 12.º, 20.º, n.º 4, 29.º, n.º 
6, 32.º, n.º 1, 33.º, n.º 3, 33.º, n.º 4, 33.º, n.º 
7, 34.º, n.º 3, 35.º, n.º 5, 36.º, n.º 4, 54.º, n.º 
1, 58.º, 112.º, n.º 2, 114.º, n.º 8, 114.º, n.º 
9, 116.º, n.º 1, 117.º, n.º 1, 132.º, n.º 4,
136.º, n.º 6 e 141.º, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.

A delegação de poderes referida nos 
artigos 20.º, n.º 4, 32.º, n.º 10, 33.º, n.º 4, 
34.º, n.º 5, 36.º, n.º 4, 58.º e 136.º, n.º 6, 
pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.

A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor no dia seguinte ao 
da publicação da decisão no Jornal Oficial 
da União Europeia ou em data posterior aí 
precisada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

A decisão de revogar põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta a validade dos atos delegados já 
em vigor.

Or. en
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Alteração 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 142 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os atos delegados só entram em vigor se 
não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu nem pelo Conselho, 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação do ato a estas duas instituições 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. Esse período pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Um ato delegado adotado nos termos dos 
artigos 20.º, n.º 4, 32.º, n.º 10, 33.º, n.º 4, 
34.º, n.º 5, 36.º, n.º 4, 58.º e 136.º, n.º 6, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu nem pelo Conselho, no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Esse período 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Alteração 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

2. COERÊNCIA E CONSISTÊNCIA 
COM A GOVERNAÇÃO ECONÓMICA 
DA UNIÃO

2. COERÊNCIA E CONSISTÊNCIA 
COM A ESTRATÉGIA ECONÓMICA 
DA UNIÃO, A CARTA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DA UNIÃO 
EUROPEIA E AS POLÍTICAS SOCIAIS

Or. fr

Alteração 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst



PE514.636v02-00 78/81 AM\941563PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prestar 
atenção especial à definição das 
prioridades de aumento das despesas em 
função das suas potencialidades para 
induzir o crescimento económico, 
incluindo as despesas com a educação, a 
investigação, a inovação e a eficiência 
energética e as despesas para facilitar o 
acesso ao financiamento por parte das 
PME e garantir a sustentabilidade 
ambiental, a gestão dos recursos naturais e 
à ação climática, e para assegurar a 
eficácia de tais despesas. Devem 
igualmente ter em consideração a 
manutenção ou o reforço da cobertura e da 
eficácia dos serviços de emprego e das 
políticas ativas do mercado de trabalho, 
com especial enfoque no desemprego dos 
jovens.

1. Os Estados-Membros devem incentivar 
as despesas favoráveis ao crescimento 
económico, incluindo as despesas com a 
educação, a investigação, a inovação e a 
eficiência energética e as despesas para 
facilitar o acesso ao financiamento por 
parte das PME e das associações e garantir 
a sustentabilidade social e ambiental, à
gestão dos recursos naturais, à ação 
climática, às políticas de luta contra a 
exclusão e a discriminação, e para 
assegurar a conveniência e eficácia de tais 
despesas face à estratégia económica da 
União e à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 
Devem igualmente ter em consideração a 
manutenção ou o reforço da cobertura e da 
eficácia das políticas sociais, dos serviços 
de emprego e das políticas do mercado de 
trabalho, conferindo um caráter 
prioritário ao desemprego dos jovens.

Or. fr

Alteração 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na preparação dos seus Contratos de 
Parceria, os Estados-Membros devem 
programar os Fundos QEC tendo em conta 
as mais recentes recomendações 
pertinentes específicas a cada país, 
emitidas pelo Conselho com base no 
artigo 121.º, n.º 2, e no artigo 148.º, n.º 4,
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, de acordo com as 

2. Na preparação dos seus Contratos de 
Parceria, os Estados-Membros devem 
programar os Fundos QEC tendo em conta 
os objetivos do artigo 174.º do Tratado. 
Cada Estado-Membro deverá fixar no 
Contrato de Parceria, nos termos do artigo 
14.º, alínea a), subalínea i), do presente 
regulamento, de que forma as diferentes 
fontes de financiamento, da União e 
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respetivas funções e obrigações. Os 
Estados-Membros devem igualmente ter 
em conta as recomendações relevantes do 
Conselho com base no Pacto de 
Estabilidade e Crescimento e os 
programas de ajustamento económico.
Cada Estado-Membro deverá fixar no 
Contrato de Parceria, nos termos do artigo 
14.º, alínea a), subalínea i), do presente 
regulamento, de que forma as diferentes 
fontes de financiamento, da União e 
nacionais, contribuem para enfrentar os 
desafios identificados pelas recomendações 
específicas por país em causa e os 
objetivos estabelecidos nos respetivos 
Programas Nacionais de Reforma, em 
estreita consulta com as autoridades 
regionais e locais.

nacionais, contribuem para enfrentar os 
desafios identificados pelas recomendações 
específicas por país em causa e os 
objetivos estabelecidos nos respetivos 
Programas Nacionais de Reforma, em 
estreita consulta com as autoridades 
regionais e locais.

Or. fr

Alteração 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – secção 5 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A gestão sustentável da 
biodiversidade e dos ecossistemas deve ser 
incentivada, em particular nas regiões 
ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em casos devidamente justificados, 
como uma mudança significativa nas 
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condições económicas, ambientais e do
mercado de trabalho num 
Estado-Membro ou numa região, e para 
além das alterações resultantes das 
alterações das dotações para uma dada 
prioridade, o Estado-Membro pode propor 
a revisão dos objetivos intermédios e das 
metas em conformidade com o artigo 26.º 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 508
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Estado-Membro e a autoridade de 
gestão devem assegurar que a informação 
sobre as atividades dos fundos da União 
num Estado-Membro é acessível de forma 
centralizada e transparente num sítio Web 
único e que inclui a estratégia a adotar, o 
programa de ação, a lista de projetos e 
breves descrições e os orçamentos das 
atividades e dos projetos, bem como 
hiperligações para os sítios Web dos 
beneficiários, que devem conter 
descrições claras dos projetos que 
beneficiam de apoio.

Or. fi

Alteração 509
Andrey Kovatchev

Proposta de regulamento
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Os centros de informação na Europa e 
as representações da Comissão nos 
Estados-Membros;

(b) Os centros de informação na Europa e 
as representações da Comissão e gabinetes 
de informação do Parlamento Europeu
nos Estados-Membros, bem como outras 
redes de informações adequadas, se for 
caso disso;

Or. en

Alteração 510
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Anexo VI – secção 3 – título

Texto da Comissão Alteração

3. Medidas para informação dos potenciais 
beneficiários e dos beneficiários

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fi


